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 7 اهءاكحإو ةلذملا

 ْ ةعقإولا ةلجلا لتحت رابنعالا اذهب و٠ ةفرعملا نم برقث ةفوصوملا عكتلاو ينعملا يف عركتلا

 || فرظلا وهو ةللا هبش امعم يرجي كلذ ىلعو * ةنص وا آل اح نوكت نأ اوم لك دعب

 |ىلعو | وداوج قوف ديز *اجوحن يف آلاح اههنم دحاولا نوكيف تنلع اكرورمي لاو راحنإو ||“

 د ينبجتأ ومن يف الفحمو ٠ وراد يفوا ةموق ناي ٍلجرب تررم وحن يف ةفصو ٠ وردعب 6

 ام لكىلع نك هند نع وأ ريمالا دنع يم لجر ينبجتاو ةيدابلا يو اترتاول ظ
 ظ قكولا مينو انيسح وهو باوصلا ىلا قفوملا هللاو رْكَذي لام ركذ ظ

 ااذك ةيناه 00 ةينانبللا يحزايلا هللا دبع تب فيصان ريقفلا دبعلا لاق
 ظ .تيدتقا هادهبو . تيددحا مثرونب نيذلا مونلا كنل وا تالضق نم اًحرشو انتم ب باتكلا |
 ال ايان 0 ا قّرتن ام عج ىوِس دصقأ وأ ظ

 ظ دقق اي[ و ةجاحلا تنيصا دقف هلضا لع ًطوبضم لقلا سكش دق تنك ب ظ
 | يف هضييت نم غارفلا ناكو 0 رجا عيضب ال هللاو يرافلا مصتنو خصانلا طلغي

 | نيمو نيعبسو عبش ةنسل ةقف|وملا جيسملا فلإو م يناغو نيتشو ىدحا ةتس راذار

 + اًرخآو الوا هلل دمحلإو نرجتلل فلإو

 عا
 0 عقو ام اذه 'ينادبللا يحزايلا كغضات نب مهربأ ىلاعت هيلا ريقنلا ه هرصنخم لوني ْ

 هللاو رضاقلارظنلا ويلا قبسو ةفيعضلا ةيورلا ةضتقا ام ىلع باتكلا اذه مراحل |

 |ويلع غرفيو هنأسحإ | عساو نم وفل وم باوث لزحيو هيعل اطم هب عفني نرا لوؤمملا

 | رجلا باب ةنم تطقسا ينا لعإو 0 محريو هناوضرو هتمحر ل اج
 |بتك رثكا نم راش وراصحنإو ل اعتسالا يف مرجتل ةرواجملاب
 1 مسالا كاع 1: ققولا بايب تكسلا ءاه ىلع مالكلا تقحل أو نيفئصملا

 | ة اهيلا راشملا ليدبتلا عضاوم نموبف تس ” يسال قوام هكا كلا فر ا
 ظ م ٠ ةنمو فذح ابوه ام ةنم نال حرشل ١ ىف كل ذ لثم نابي تلنغا دقو. بايكلا

 أ ةراشالا هيلع ةلالدلا يف يفكت الو ةطبضرّسعتي ام كل ذريغب وه ام ةنمو صيخأتل ابوه
 | راصنخالا اذه نم غارفلا تاكو ** هيلا اًمجارونتملا يف امل اعيان ةنمردنكلا نوك عم

 فلإو ةمم ينامثو نينامثو نيعنا نس لولي ارهش نم لّوألارشعلا يف
 '؛ نمللاعلا بر هلل دنحإو

0--- 



 . نآرقلا مل نمحرلا وحن اًربخ تعقو اذا بارعإلا نم لا نورك هلع تاما
 | تيتفانلا ارو كافكا لا لاق وجنب ًالوعفم وا * نوملظت ممسشنأ اون اكو
 | ماو للا اريرتت الواد نورشبتسإ ةنيدملا لها اجو دال اجأو + كشفي

 * توما مويو ثدِلو موي يلع مالسلاو ٠ نوزراب موب اهلا اًقاشم وا * ىّراكس
 ٠ ىنخأو ٌرلا ”لعي ةناف اللاب 12 نارز# !قانوا عانل اي ةنرتتم وزاجإطر دل اباوج 3
 ا ل هوحن درفمل ةعباتوا + نوطتني م اذا مهدي تمّدق امن ةقيس مهصن نأو

 اه نوكي دقف ةلجل ةعباتلا امو * مروطت ةقدص ملاوما نم ذ ذخو .وبف عب الوب
 اردن, ةعاسلا تبرتقاومن را ال دقو .ريصكلاوهيلإ او طسبيو ضيق ا
 نوكي ال نا ةلجلا كيس لصالا نا رلعإو *# لمجلا نم اعبسإ الرق لك رانا مو .رذلا
 دقف ةنم الحم تباصا ناف اهسفنب ةلقتسم ةذرج نوكت نأ - نيالا ارغإلا نم لح ا

 | عقوم تعقو اذا روكذملا للا ىل طعت امنا يثو * تادرفملا ٌقح كلذ نال هيلع تلفطت
 اهناب طرشَب وج ةعقاولا لحم 0 تاكشتسا مث نمو ٠ اهريغو ل احلإو ربخلاك درنملا

 آننأأ نوكيا نم رعَأ درنملا ناب هاجد * انوعلا 6 عقب ال ةنال درنملا بقاعت ال
 مزجلا لحم يف نوكت م ناو مرن امهطبار عم .ه ةليجا هذه عق عقوم عقي وهو هتدح ىلع ًالعف وا

 يداه الف هنا .للضي نمووحت قي دسمعملا ةييايعلل لل دهشيو م هنود ال طبا 0

 ٠ اهيلع فوطعملا ةلحلا لحم رابنعاب ردا ةمزج ناف ٠ نوبعل ؟ مهايفط ف ردو 4

 لمأتف
 هج سو هس ها آو 0 6 نم رع

 ةفص 0 ركن دعو 0 هف رعملا ككعل ةلضنلا ها

 اَهلأفْرَج يفد ديفا 1 اكل 0 ا 5

 دعب و٠ نايقتلي نيرجل لا جرم وناهنمآلا> نوكت ةفرعم دعب ٌةلضف ةعقاولا ةلمجلا نا يا

 ٍةضحم ريغ امهم 0 + ةثايا ١ تلصق باتكوحن ال ًةفص نوكت ةركت
 5 اع اتاك ابعد اذهو راهتلا ةنم يسن ليلا م + ةيإو وحن نيهجولا ةايجلا لوف

 نم برقي ّيسحلا فّرعملا نال نيئضحم ريغ ةيناثلا يف عكنلإو ىلوآلا كار ترسل

 ا



 | قحاب ضرالاو ت اومسلا قلخوحن اهلبق اع ةعطقنم اهئانثأ ىفوا: : ضو الآو تاومسلا رون [

 أوس هلا ورع 0 ب

 0 0 هسوغامو يبل دال لا, ملا
 أانلزناولوحن مزاج ريغ رطرشوا . ةيآءامسلا نم مهاعلّرتن اشن نإ وحن اذا وا ءاقل اب
 | باوج ليبقلا اذه نمو 2000 اعشاخ ةتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذهأ
 أ يفتك لضنلا 5 ةباك الولو وحن الوا باوجو ٠ هذه انل اول اق ةنسحلا ممءجاذا ومناذا |
 | ملعإو + كلذ لك لع سقو.- هللاب انما ]ول اقانّسأب |وأر اًففوحتامل تاوجو مدبب
 | ىهو ءاجوحن كلذك نكت ل ناف تيأ ر 15 ةيبدجا نوكت نا دب ال ةضرتعملا ةلملا ناأ
 ةانركذ ام اهنم ةريثك عقإوم ةاحنلا اط تركذ دقو # ليبقلا اذه نم نكت ل ديز بكار

 رعاشلا لوقك ل احلا يف ربخلإو ًادتبملا اهو اننا
 اونو ا ال؛ بدإوت . . ىفل اب نرثعي ايلا نييفو

 رخآلا لوفك لصالا يف وا 7

 ادب صولتلا كلت يف كلادب اقل يح ةوعوللاو كل
 هلو وتلك ةعوقرمو لعنلاو ا

 لال رفاعضال وق بأ دج ثداوحلاو ينكر دقو
 ل رك يطع را

 لايقاو اضئأب اروي دان > لدم لحلو ف
 هلوتنك ةباوجو ملا

 عراقالا يعالطب تقطن دقل كليم يلع يرمع امو يريعل ا

 0 وئافينسا يف ةثافال ام كلذريغو ة ينمو يئانلإو ةباوجو طرشلاو ةتلصو لوصوملا اهمو ٠

ٍ 4 0 5 

 انا ل قرأ ا
 ٌ 5 هجو 2 زعل 6 ٍِ

 مرج اَمِطِبَر دعب تباَجَأ دق وأ مه فاضملا هلو لاَحفَوو



 اهحاكحإو ةلجل 4

 ظ عا ةلجملا نارلعإو لاين الملل كفرا ىلا ذواب سلا نع ال ابا اذ ديزأ
 || ةلصلاو طرشلا ةلمج يف اي ةدافإلا نب هويف طّرتشي ام اهيف طّرتشي ال ةنال مالكلا نم

 نرال قيفعلا ردداهبه وحن ةيمسالا تحت جردنيو * سكي الو ةلمجر مالك 1 اهوحنو |
 اال هيلا دتسملاو ديسملا ىلع اهلاخشا عماهتاف ةفصلا امأو * ةقيقحلاب لعفال لعف مسا اهردص 1
 ٌ ويلا ا اع ام رسب ٠ ليحل 7 ىلع ةدافإلاب لد ال اههأل ةلمج بست

| 
 تنإو اق انا لاقيف ةدماجلا تا درتملاكة ةيينلا, طاطا كيلا ١ ىف ةعم يوتسن اهنالأ

 ا رك اذه الجول وهو و تناول جرا لاقت :اكتئاقوهو يلق
 | 0 سل تاك ابنعالا هي موفست الف هيلا دسم ريمضلا|

 موا

 يرغص اهنم د نه ٌراَز وحنو ا ٌدنه رار دهزت يو ظ
0 

 ظ
0 

 00 ا دم ل ا ييعااك ا
 00000 0 1 ار دير وحك ةلد اهريخ يللا ةيمنالا و ىرك اهنم ةليممل نا" ياأ|
 ااو0 0 لاتلا ف ديز نع اهيرخلا دنهراز ةليك اربخ ةعقإولا ةلمجلا وأ

 آلا ذكي اك نإف - يل ةنبا يدبع انا وج ىف اك نيفرظلا تعمج ام يو اعم يرخصو
 ْ 4 دق ورساب ةنا رابنعاب ىرغصو ةلمج عقو دق هيف ربخلا نازابنعاب ىلا ا

 !ىربك تسيل اهماف يلم رادلا وحن ىرغص الو ىربُك ال اهتمو + روك ذملا ريهغلا نع اًربخ

 اًربخ تسيل اهنال ىرغصال 5 رنم اهربخ نال
 2ك 00 هدف 1 أ هي هس 6م

 0000 دايجو اح تاذو ها
 5550009 اهردص ناك ام تو دحإو مجو تاذ يب ام ةلمجما نم نا يا

 اهزجتو اهردص ن ناك ام يو نيهجو تاذ يام اهتمو. روزي ةتنئظَو ليم ير

 هجولا تأذ ل الا ا اقداص ةتننظو اكو رع دخلو ةيمننالا يف نينلخم

 نيهجولا تاذ ةيناثلاو ظ

 َْلَصَق ضار ل 3 زأ تَديْذِ َلَعَلَو
 أت

 ليت 9

 ا طبترت 1 نإ باف ذأ نيوبلا ف بايخ

 هلاوحن ةرابعلا جاتنفا يف ةعقإولا يو ةبث : اددبالا ةلهلل بارعوإلا نم لح نوكي ال يا



 لل اهاكحإو ةليجا

 ةلصلاة نال را لعنل اي ةلصلا يف ةريدقت بجي هم

 ةفصلا ناريغأ م لهمتجي ةنال ةنصل اب و اذ هريدقت اهريغ زوو ةلمجلا نأ

 | اهف بحي يتلا عضاوملا نم نا ملعاو * روهخا راينخا وهو دارفإلا هيف لصالا نال 57
 | هللا يفأو بيغلا مع ةدآ و رعاشلا مدلل اعفار قاعتملا نوكب نا قلعتملا فذح ١

 |لوعتسا ١ 3 قاما نك . ىشغي اذا ليللإو وحن ءابلا ريغ مق فرح نوكيا. كم

 | ةطيرش ىل 6-5 دق وا . نوهملارئاطلا ىلع رفاسمل مطونك هببشو لم يف اقوذحم
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 ا

ْ 

5 
| 
| 

 8 هيف 1 ا

 ا تملك م
 ام لي م16 سل مل ع 1 (نَ

 2 ا م ماع ةقلعتم يذلا فرظلا نا يا
 ةقلعتم يذلا امو * هيف رقتسيف هيلا ا دب قاع ام فذح دنع ةنالوأ رم

 | راح اذكهو *# هل رابنعا ال قلم :الد 5غ هل لاقيو كل ذ نم ءّيث يف سيلف صاح

 تملع اك هماكحا عيجج يف فرظلا ليدع نال رورجلاو

 ظ لصف
 ظ
 ا

 اهءاكحإو ةلمجلا يف

 اك دبل لت ام ُباَيَ اَدْبمْلا باي ةلمجمأ مضي

 انا وهاك كرت م7 بل لصألا 6
 | يف جردنيف ٠ ٠ امهيف ةرصفم لعفلا و ل اي

 ونجل يفو ٠ ربخلا نع ينغب ايدل تاقو ناخوسنلاو نادّرجْلا ةربخو ادتبملا لوالأ
 || ةيلعفورئاق ذي ز وحن ىف ةيمسا ينفاوب ثرردص امن ىلا بسنت يو.* ةيئانو لعافلإو لعفلا
 |اتيزويز“ 4 ل لكشي الف لصالا بسحي اهيف ربتعي كلذو * ديز ماقوحن يف
 ظ ا الا كم 0 ةوبا ماق ثيز لالا نالٌّكب رض

 م ماق لهو اف اديذ نإ و كف دودقلا نب ةلجلا ىلع مّدقث اه ةريع الو.*ةيلعف ةيناثلإو

 ع 77 31



 عا
 رورو فرطظلا ماكحا

 زورجملاو فرظلا ماكنا ىف :

 هه 5_0 [ومرأ للا فرط 5 دب ال 1

 16 د اع ىلا ريش اهو ١ 0 7 0 ة رهدوغل عر 5
 رفاصلا ريغص نم ل 0 و ل ا

 | كلذلو اهمف لمعي كل ذ لكو * فرظلا هيلع سقو. ناجع بورا ف و يلع حان يأ

 لعفلا ةحئارب نايفنكي ١ 5 أ نع

 ل 0 رو ع -- 0 سل هس 0

 26 0000 7-1 هيب اقلعت أ امو

 دوجولإو 0 م 0 ا فرحو ا 0 نأ يأ ا

 4 ناكنأو ٠ 00 أع !ال دلا يف ةماقم هليدعو تفراج# مايقل ةفذح بجي اموموأ

 كلذّلكو * هيلع ل دلا مدعل ةركذ بجي اهوخو درعا مايقل 559 صاخ نوف "هع

 ينبجما ىطملا دوجولا يأ يلا لص وا اًربخ و اال احوا اتعن عقو ام يف نوكي |

 0 دو ةرج 00 يراد ماما ديزب ثررمو ةفيلخلا دنع هدأ

 رقتسإو رم مشل | 5102 | طاد وراد ماما نقلل ةفيللا دنع دوجوم يا. ربدملا قوف| ا

 تررمو ةقيلخلا دنع فق ”مالغ 1 رقيمب ديقملا دوجيلا ةدار ١ دو حد + ريبنألا ق قوف

 0 قوف ماق يذلا بيطخلا تي تيارو عرجشلا تحت يان د ديزو وورد مامأ أَ هلا رايز

 اًرج لهو وراد يف ردي زب تررمو ةفيلخأل م الغ يبو وزيرجاو ناجل عم تلات

 كل
 و يل ل

 ل ا جس و سم يس يس ل دي جي ب يي ب م مس



 ؟1 ةدايزلا فرحا

 ظ هلو دعب اكو

 ا رقيق ركلسك ةعجتلام دعب تا نيك بيط اطو

 | ةمزال يو. ءانقتسالا باي. قرم هك دل موق نم لثم ىنعبب يس دعب و

 | يو * كانه ّرم'ام ىلع خارلا وهو الغ نقلا نك ىف نإ تاوحأ نمت طوال
 | ام نا ملعإو #4 كو 5 ل اعفالاو ةدرنملا+ ” مسالا يف لمعلا نع نكت الولك كل ذ يف[

 | ىهو ةرضم ْنأب وا يب اهدعب لعنلا بّصنيف ةدئاز بست نازوجي يك ىلع ةلخادلا |

 || ةلخادلاو * ام ةلص ةنا ل ىلع لعفلا عقربيف رج فرح يو ةيردصم نوكت نإو ٠ رثكألا |

 نافع لا سلا هذا اوعدت ام اي أ وحش اهموزجم نيب و اهنيب ةلخادلا لشن ّيا ىلعأ

 |١ || يف كح ىلع ىقبي اهدعب ام ناف يلع تاو حل يو نتا اعف ومن اهرورجم نيب وأ
 ربدتف نيهجولا )

 ما 14

 يفن ذق ام ىلع اًدوطعم ءاَجام يف واول َدْعب ُداَب ال كانك"
 ا ةئيسلا الو ةسحما يوتسن الوحن اًظنل ؛ ينم ىلع فطع ام يفواولا ادعب دارت 2 ال نا يا

 ْ ام اًريرقت يننلا ديكاتل ك انه دازت فو * نأ اضلا الو مين وصلا ريغ وحن ىنعم وأ ظ

 ؤ نأ اهطوقس دنع لهحي ةناف . وربع الو ديز < اج اموحن يف اك لامتحالل اعفروا - تيأر 0

 || لماتف - ل اتحالا اذه عفترا اهب <يح الف ءيجللا تقو يف اًعم امعامتجا ينن دارملا توكي
 3 3 6 3 9 001 هامج اه جب

 | د وتورم يت لاب  دكأ وأ هب هت ذزع اَمَو
 ا 2 7000 ا 1 ت1 5 6

 1 رغلاذ 6 هلام ب اهدح 00 5 0

ُُِ 

 ك5
 دي

 0 1 مخ 00 20 بالا ع زيرمأ
 2 ون يف اكرصحلا وا ٠ ْبهذأ ٌبهذت ائيحوحن ىف اك نكلاو 1 ضاتم نحل |

 || 1 رار مول قايل .نوربعت يأ :ةللوت ىف اكةيوقنلا 0 ثذنم |

 . مالكا يف ثعلا ل و نوكت اهنال اكو أ ةدايزلا كرت كلذ نودو #« مورصني ال ْ

 ٌْ ب ءاببل اك مم ما هاضعقا امالإ ةنم بجيال ضرغل َديز ام نا ىلعأ
 | كلذوب 20 ةدافإل ةيديكانلا ّنإةقحاللا امو ظنللا جست بهجتلا

 يار سؤ5اٌ اال ب2 122 1 !



 هدايرلاورحا 9

 الو ةفطاعلا مو ا ا 2: ءانلاو + دوصتملا سكعوهو لثملا توتر لثخا ||
 00 ا ناككبا ىلا اهب راش ينلاهثو ةيفانلا

 هاقنلا ةنم مزلي ةنال اهيكسن زوجي الف تال يف لإ عب حلا يف نكسُنو أ شو * اًرِج < أ

 000059/1 لوق وهو ىنعملا ىف ةغكابملا ليقو 8 تينأتل لبق اهتدايزو * نييكاسلا
 لا 0

 ملا 1 د 0

 ظ لوتك اروكذ. مسنلا لعف دعب ةعقإولا ول لبق ةزمطا ةحوتنملا ةفيفخلا نأ 0
 رعاشلا

 ”إظم لأ نم وي مل ناحل ”متنأو انيقتلا 0 أ مسقأف

 لا لوفك افوذحموا
 00 كلو تينا حاب أخو اًررح تنكو نأ هلو ظ

 عرملا ةروكللا ةفيقتملا نإ | 213 + محو لع ةانل اريشلا هاج 3 0 0 دعيت |
 ءاوتكا "اعف 00 ناك* ١ 8 ةيفادلا 7 لدعحل

 برعلا نيب َناعدج نب ًريظن كر تا اف دالبلا ثتلخد

 رخآلا 00 يبا اح مأ

 06 هاودو اا 0 توبح نبط 8 امو

 ا اتت ردات اهالكو ةيردصملاو هل 4 امادعب دارتادقو
 هوست 0 هاج لم وو تس

 6 - ص 120 0

 ماواذإ 000 50 نع دع دا ا

 0 ]لعق مسا تككرسف 0 5 يم دعَبَو ريغ

 ا تك ندعو هاا نمط للك اًمَعوخ نخ دعب دار > ام نأ يا ' |

 ' هاجت ةنعظو ىرصن تي لوقص فيس ةيرض اير |

  رخألا لوقك يك دعبو
 دسالا د دب ىف أ تابيه مهلاخأ | ابك قو

 0 01١ تلح دانا رع تيلأ ى هر كذلا تاوداكا ساهل امو ةيظرعلا نا

 ةعاشلا لوقك ريغ دعبو +« ارح لوو توملا كردي اونوكت اغياو نبال
 : هَ

 يذم د باصا دق ارا 5 قع ع مس ام ريغ نم
0 

 1 !ادعبو
8 
0-7 



 1 ةدايزلا فرحا

 مدفن ماةبراضورد ءاديزو ابر ضلي ل وحن لوملا ن 2 رتقوتاجب فمر زد ١
 نع عرف ذ لعنلا هبش نال كل ذو ٠ ورم دا راك دير و ركيارل كلب رق هع كغ لع

 ةيوفتلا مال نط لاقيو . هب ىوقتي ام 0 يف لعفلا

 كَما لم ثأَطَو دق نإ لبقَو م ىو عاتتمأ يذ ِباَوَج فو

 ىهو.٠ 0 اا ءلد ام باوج يف اًضيا دارت ” ماللا نا يا

 هللا مف ةلولو وحم اللول باوجو معسل اريخ ميف هللا /ءولو وحغ ول باوج

 | 0 لوق يف اك امول باوجو .٠ ٠ ضرالا الا تدسفل ٍضعبب مميخسل

 ْ جاك كاضر يف كلطخح دعب نم 4 احل ةأشولل ةخاصإلا امول .

 أذ قطبرلا ٍديفت اهدايز عم يثو ٠ كمانصأ َنَديك ال ئاَتوحن مسقلا باوجويف دارتو |
 || ةلخادلا | يو مشل ةنطوملا ماللا كيلا اذه نينو“ + طرقا هأيجاف 3

 | را انو ْنْيَلو وحن البق فوذهملا , بقلا ىلع ةمالعل اكن وكتل ةيطرشلا ن
 | ليصفتلااب مسقلا دمج ف اهلع مالكأ 77

 لوعتملا لْعاَيلاَو انجل .. . ةيسوم نرد ركتسلانذل رع

 |ةيلتتلا ريق هب لوعنملاو لعافلإو ادتبملا نم ةركلا عم دازت نم نا يا ْ

 هريغ ملا م . مل امون تملع اك هببشو يننلا قايس يف عقاولا 5 تئايوكتملا تب |

 ا

 ا

 ض5 ةقَرو نم طنقسن امووح ا و ا لعانلا يف هيلع سقو ٠ : هللا ريغ يقل اخ نم لهو

 | براريغ * اج مهو ردحأ نم م بالو رتوافت نم نمحرلا 0 امو اهلعي الا

 | تيب روهشملا وهو 1 كا قي صقلا بلطي 5 ةصخم اهعال لهب صلخي ماهنتسالا

 1 يللا عيال نا معإو * ةاحلا
 ظ لجر نم ين< اجام وحن مومعلا ىلع صيصنتلل يذف الإ و٠ موه علا ديكاتل يف دحا نم

 8 عنقرا .تلخد انف رثكأ وا نالجر لب ,ل اني: نا لفي ناك اهوخد لبق ةناف
 ظ اهيدا فال ةقيقحلا يف ةئاز ال قئازلاب ةعش بكرتلا اذه لم يف دعت كلذلو .لاتحالا ظ

 رابخملا دعو طاقسإلا [عيجالص ءتعوباعو دي حاسما لع ظ
 5 ك6 2 0-0 6 دع فا
 ظ نت مو و د“ يف ءاذلإو هلك يق فاكلاو

 هد
 | لثم فن ال لثملا فن دارملا نال يف هلك سيل وحن لثم ةظنا ىلع دارت * فاكلا نا يا

 هيام ا هس سس قع سم م ع ل عم مع عام



 6 كد هعتدكف 0

 د دارت ام دارغال دارت ف وز!( اد * فيما ع ءيفرّرغل
 ليصنتل اب كلذزك ل ل

َّ 

 هر

 اماكن تينت ذا
 د

 23350 تدلل 0 ل ذآ هنو ًاديماذز «ابلاق

 دي لاح ف العاق ر و فاك ول
 ع 2 2

 -_و هم

| 

ٍ 
 رسل س ره |

 * رادلا يف ديزب اذاف تجرخ وحن ةيئاجنلا اذا دعب عقول 1 ردتبملا يف دارت 0

 0 ا ل سلا رح الع بنام الو امو سيل ربخ يفو

 7 0 لوتو

 ربراق نب داوس نعآليتف نغمي ةعافش وذال موي اعيفش ىف

 رخآلا لوقك سيل ربخ ىلع المح ةيفنملا ناك ربخ يف دازت ب

 دليلا لفل متجأ ذا م عاب مالا | ىلا يديلا ثم نإو

 ةيفنملا لاحم ةسو * رصلأو م وغلا فرم لسكأ لعاف ىف او

 رعاشلا لوقت ل“ اكل

 اهاهتنم ا : كح باكر ةيئاخي : 8 تجر ايف

 لامس 1

 كلل ٠ لاخلا ىف تيأر اكن يملا, سناللب دولا: قو ٠ ةيدنب . قل ارغب

 ساقي ال ةنا ريغ لاعتسالا يف ٌقورطم كلذ لكو ٠ اديهش هللاب ىفكو وحن ىفك لعاف يف

5 
 ع« 0 ا ا 00

 انلطم لعف هبش وأ ةيو ات لعفل " اللاو 0

 ةلماع ناكأم يف نوكي كلذو.فيعضلا لماعلا : ماللا ن أ

 ىهو ٍلعف ةبشوا . لومملا نع و 0 2 ةنال ثبرض يراوغ رخام

 هك ارداف وهوا مرد يبسحب وحن اذا نودب 1 0

| 

 مما



 1 ةدايزلا فرحا

 ب سم - 0 كلذلو .٠ ظنللا
 00 هم

 1 ع تيكا اه ص 1 ادم وكرم 3

 درذملا مسالا ام ٌ * لاسلا نع ةيراع مانملا اذه ريغ يف ّق ََ تاروكذملا هذه نا يأ

 ناناه هل لاق نمل اباوج ,ناترمت نم انعد 0 لوتكربتلا مالك يف عقو أم ةنم 2

 58 رتسا رم دقو رج فرح ْنِوو ضام لعف ماق كاوقكظنللا هب دي رأ امو تاع

 3 أر ممضعب لوتك اجلا سلك مقوس مكملا يحي دقو ٠ علا ثحب يف كلذ

 ىلإ 0 دمنا ايلاقو وحن لوثلا 0 5 اهنم قف لمجلا 7 7 «دَمأ الو الأ

 ا ون ةباتكلاوا يمي" ضو لل نم رش نا :كارقلا دعب |

 رعاشلا | لوقك عمسلا دعب عقوام كي دقو

 الالب ؛ يبت حديصل كلتفل انيع وس نذل تيل
 رخالا لوقك تاروكذملا هذه ريغ دعب كل ذ ردنو

 املا شكرا لولا وح م ين باتك يف اندجو 1

 فيضأ ١ وح رتاسلا كرنللو 1 اًرش طب انك اهب ىلا ةلجلا كلذكو|

 + لصالا ىفءارقال ليقاللال اهرتكر امرا: لجرلل يرضي ةناف- اجلا رثكب نلل[ ت2

 ىلع هتزه عطق زو# لصولا ةزموب اهتفم ةدوإك اذا ووجنو لوقلا دعب عقاولا نا راءإو |

 رغاشلا 5 هيلعو .٠ لئاقلا لضنا ُِق ةعوطقم تدرو لق امال ةياكحلا

 اوتو دايجلا ]وعم دقل.لوبذك . اوعكرإ !ولاق مث ابك |ولتق

 ظنللا يف لهسا نال لاعتسالا

 ةدايزلا م ف

 نال ف يناعبلا فرح 000
 دارت ام مالحلا ُْ دارت دق اهريغو ملا 2 ةعوضوملا فد>الا نا يا

م اهدعز اذ راك نويل ةعوفرم نوكت املأ
 : ُق اح ىلا مار ا وض

 | هس رثكالا وهو ٠ جرَدلا يف تعقو دق اهنا رابلعاب ةلقمألا 5 تيأر اك ابلصو زوجيو|

 ايداهينومل اس فورح نرد اهريغو غزملاو نيسل اك ظافلالا ةينبأ يف ةيئاجمل |١ فدحألا
 7 ا ملا ا و ل ا يس ساشا اوم ف ا سس سو ا اه دا

١١ 



 ةياكحلا 7

 نم ةلّدبلا فلالاب يأ فنقولا فارم لي يل نم عفرلاب تت ايدنَأ لصولا | ظ
 قولا قع ركذملا درا ئالس ام انإو. + ةيلع قو: ونبأ لاق نمل نيونتلا

 نالجرو ةأرمآ تء اج ليق اذاف . عورفلا تامالع نم هل ام اهبب يحن عومجاو يّثملاو
 ناي وتب كلذكو . تانمو نوثمو ناجي نادم ةنم لاقي ثانّيو َنوبو نان امو
 ”ناخم لافيفوكلا عم + كم نم يف بلاغلا نازيغ + تاّيأو نوي أو ناخب أو

 || + ابيلع فقول | عم اهظنل ىلع ١ 1ع ءابلا تكانت ل ل

 مو < رع نارخ ع ارانخ ملا او ةياكشلا بارعا يف اوفلئخا امغاول 3

 قبب اهم ينبملاو * كلذ وحنو اجي 5 ىذلاع 0 ربخ ا افو ذم نادتبم

 ا يطا تامالعب اهل لاغتشال عفرلا تامالع ةلرّدقن بّرعأ إو لحما يف ةبارعا

 ,لاجالابي ل لك يرجي كل ذ لعو ٠ بار 0 باب.

 1 ملعْلا ظن 1 6 0 للص ف : ال يأ ا

 0 مشا ٠ قا هولك تطعال ذر كادي" رو م
8 

 5 اكس نرك ا ا كعمل لصولا ف هع لق اذا نم نأ كنا
 نأ ارم راد نملاذه اي ن ل . عورفلاتامالع قم يش اهتحنب الو

 لاوسلا قى ا ناك ناف 4 ةنع لووعملل اك هس ا 6 < لهو نالجر

 أبي و زابحلا لها ةغل ف فو ٠ : نبلغ نسق ادي 5 لاق ن "ا نم 00 هاطنل 0

 ىحن بفطاع دعب ًةدفإو نوكت ال نا اهدعب ةياكحلا ةحصصل طّرتشي ةنا ريغ + لامعتسالا

 ايطبري فطاعلاو لوالا وه ةنع - نوك نابي ةياكلا نم ضيقا“ نال ديز نمو

 ماذا امأو قي قالطالا ىلع اهدعب عفرل ![ك رقيحو اين للا هةعمد جان الف

 نم لوقث ٍديز مالغ تيأر لبق اذاف جيتا ىلع 2 يش 4 ةنم كح الف امَلَ اهدعب ام نكي
 اقامت نبآب ثتعنلا ريغ 0 ل نام اعلا ُْ 000 ع ريغال عفرلاب ء ديز : مالغ

 0 مركلا اديز د ل اذاف اوس كو قستلا فطعورأ اع ىلا

 ] ١ ار كبار لبق انقر: عيمجلا يف عفر ذرلاب اًرج لهو مركلا 1 هلاخاو ١

 ناكناف * اهيف بصنل اب اَدل اخو 1 ورع نب ديز ْنَم لونل اننافيو» كبف
 1 لاتيف ٍنيرثكالاراينخا 39 35-5 علا ٌق م ةمالغو ادي 5 ارو ريغ فوطعملا

 عفرلا الا لح كلذ يف ّيأ عمز وح الو * يناثلا عضرو لوالا بصب ةمالغو ادي ز ْنَم



 6 اكل

 نطني وهف ينافلا يفو . اعيمج اهنع يبملا ال نبللا برش ةحايإو كمسلا لكأ نع يبنلا ظ
 عقاوملا ن م ةيبشأ أم كلذ لع 0 و9 ٠ ةنع ماهفتسالا ا قطنلا تابثا دارملا 2 ا

 فان الق نمْوِي رم مون يف فانئتسالا ءاقلا دعب َعَشَو

 | قار ةطبارلا ءانلا دعب عراضملا طرشلا بإوح يف هعوقو عاش دك تاسيسالا نأ يأ 0

 عفرلا ةمزلي م نمو *فاخيالوهف يا ٠ اكهر الو أس 2 فاخت الف هبرب ْنِوؤِي نموحن |

 هغضوم قل اا ار دقملا ردعبملا ئعللال رح ةهعوقوب ا اص دق ةنال

 وح هز 2 تا ع 5 52 را

 دصقل 0 ا اندصق وح دري باو كاذ ترودو

 نوكتف ٠ لدتبملا راضإ و فرحا ةبحاصم نم ركذ ذ ام قرف لمي فاشسالا ناكل
 كل اوجلا علق ةب اك ايلبق اع معن كلذ ذلو رضم ل اوس نع اًباوج تعقو دق اهئاك ةلجلا|
 | ردقم لاوس لع هما ةاكلا ةلجما ناف ظنأا لانج ل اًيسلا نعأ

 ةاح الق نوكي كل ذو دع دصقت د ير دصنل لها َدْجَت له لبق هناك |
 ىلع ةناف ٠ ا افي: كياراك درسنا |

 ةينايبلا حبلا نم اذهو . الس لاق ليقف معاوج يف لاق [ذام ليق ةناريدقت | |

 ةياكحلا يف
 ل

 7 َتفَقَو نإ يَأَو اهنع لكس قركتلاَم نم تكح اًقَو
 1 1 ال 0 1 2

 هم دو 0 0 ب

 ةولم ذا لا "نكاا لع تقول اإل نأ 00 5 ةياكحلا

 ثررنوأ اتا 3 تسد .ر لاك ام ع اا درت لا ٠



 فانئثسالا 3000

 ظل ابنعأب ربك راك اب اع ليحمل[ دب ةيلرغ كاسب لمنلا 1 ا

 ريضملا ديما سبي آلا روبجلا دنع“ معلا عيتيو عاغوالاز رابنعأب تنل ازوجيو ىلاتلا

 ءاطا هيغل اعابت ١ ةاليمابس وتلا ريغ عم رض ريمفلا هاه ترعب نادل |و *روكذلا || ١

 ةعئاقو ايوب ' مو اه دري م ومن ةحوتنملا عم عنو ٠ )ًًَ لو اهسي لو هذري ملون ا
 ا
 برعلا روهج |

 ”00 1 ىدملا ردا رك" ”فعاق مح كللذ ميساَمْمأ
ْ 
 ١+ واو "يفك |هيف ١ في ةم عم عقاومب صلي ةروكادللا مك وم ام تاييلأأ

 2010 دق أر الأ عمن ٠ نون متنو اهلبق ام وتتم
 ا راما دك ال نيك انلا نيب ةققاولا لصول ةزمهو *«ّرم كباب فوصوملا لكلا[

 ١ اهضاتعاب دس , الف ظنللا يف 1 0

 00005 قل نى ني روكملا نددت هلو
 0101 ل [ نركادلا هل ر دقي ةكرحما اهيلع ضرعت لا نكاوسلا نم 0 ام ّلك نا يا

 يف اكرم ريدتنلا يف انكاس اذه نوكيف . ةكرحلا ةلر دقن نوكسلا وهيل ضرعي يذلا ||
 ْ اك فلا ق ص رمل فردرلا نيكي اك رحم نيكاسلا ءاقنلا 0 ظفللا ْ

!| 

 ا
 ا

 أ
 ا

<- 

 دملج هن مح يحصل ب - يس

 هيلع فقولا ضورعل ظنللا ْ

 ف ْ
 فانقتسالا يف ا

 اَنَُأ بلاي هلع انتم ريم طق كلا قاتم ١١
 "0 5507 ذر ءانلَو واول دعب اذو ا

 0 اا انع رب ًادتبم هيف اًونم ةلبق اع اًعوطقم فتات مالكلأ ا
 رع كاد ؛ ال يلا محلا يف نيتفطاعلا انلإو ولولا دعب نوكي كل ذ ا
 زنبق هاكيتلا مبرلا لست ل نبللا ببرشنو كسلا لك نال ملوفكو كح < ىفأا
 هيف دارالا نال نبللا ٌبرشت تنإو لوالا يف ريدتنلا ناف ٠ اههيف ءافلإو وإولا دعب ام نسا
 . ...٠ ص0 1 ا ل 1 الط الالاف طم كالا 5 5 تاتا اضم هكا دع 27!



 نكاسلا كيرحت _- _-

 هدا لونك مسَقلا لبق امأ عوقو رثكإو ظ :

 مالا ههرما يذلإو اخو كانا ١ يذلاو كرب يب يدلاو 0

 1 مالكلا ٍقَتسَيف اىلحم جاتفتسالاو اهانعم 9 نا ليقو اند هيبنتلا اممم 7 دقو||

 2 ىضلا وع ديت هيلع لال

 أ
 ا
 ا

7 ٍ 
 ا
1 

 احح ص0

 ا ا

 رار . ص عتسجل .- همه هصممس ا. . تصوم

 نكاسلا كيرحت ماكحأ يف
 0 5 سم 6 _- درك د -ه- 2 تاع

 هلل 5 ا هيف ماغدإ 3 ةننم ال اويكال 01

 قوبسملا ةلعلا فرح وهو دم فرح سيل يذلا ن نينكاسلا نيفرحلا نم والا نأ دك

 1 ماز رك أ وحغ اكس مي ينانلا ىف ايحذم كل او رم 5 ةم 00

 ٠ عبت أ ولو اووحن ةسناجت ال رع قيس هلا فردحوهو نيللا فرحو 01 5 ٠

 1 عا يطرأ ا ّقحلأ
2 

00 1 

 م ا تلق هيلإ ل ةكرح - ا عطق 5 00 01 م

 لو تلكم | لت تآوعُو دق عطق ةزه هيلت يذلا ن أ لا لاا

 ا لقنو ّنا 8 م لصوب يدق ءيش ىلك ىل ع هلأ نأ لعن 31 مهضعب ةءار ةكارعطق

 | رعاشلا لوقك نزولا ةرورضل ردا يف كلذ نركب امك .!هلبق ةنكاسلا مملا ىلا |

 ف هجولا جب اًدبع ناك مؤللا !قاَوَل

 | ةهوالل ملا ضو ا ا فلو 9

627 00 00 

 00 كتر رع 6 ناك ا
 أل ادا يف كايومشم «٠ نراك اذا * مضيق لوالا ن كلا لبق ال. عابنإلا ةتكرح قروي 2

 ظ فينختلل تلو نكاسلا كيرحت لصا ىلعٌّلكلا أخ رسكلازوجيو * برعلا لاعتشا 0 0 ناك اذار و 3 توتفم ناك اذا يو
 ذا | رقلا كو دخلو تلا ١ ريغ يفو ةفلثلا هجوالا ءانلا مومضملا يف زوجي كلذ ىلعو

 5 سسكس .٠ اممم .٠ ب سم ييصسمج مس تحس

 2 27 ب بح ل م
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 لونلآ نال كلذو . ا م عصأو 3 هيلا لا انيحواف غلاب ل 1
 نوكت نأ نيب ةلمنا ىف قرف الو ٠ هل ًالوعنم حقن ةلبجلا نوكل ريسفت ىلا جانحيال جرصلا
 نم اذا لعج مهضعب نا م !ءاو + جلا ا ْنَأ اوونو وحن يف ا- تيآرأك ةيلعف
 عقاولا رّسفملا يف ءانلا تاريغ ٠ ا ملا كله لوقن وحن يف ريسفنلا تإودأ |

 رظن دقو مكبلل ةموعغم اهعم نوكت اهناف يأ فالخي بطاؤعلل ةحوتفم نوكت اهدعب

 دوت ذي عش

 فرتعم ّمض ويف كان“ 6 رت العف ْيَأب تدَرَأ اذا
 لاف ريغ هبف ءانلا ككفف يسد ل نو

|| 

ٍّ 

 00 ]او هكدا ىو لملل ارسل الي لوتلأ اهرظ لالا يف نوكت اذا نا قلي
 ىرت ىلا

 6 .ة و2 0100 ا ا دنا اجو ظ

 ىحن بيرقلا ةراشالا م 5 51008 و٠ طايل هيبنتل ةعوضوم اهنا يا

 . كشرع اذحمأ لبق تداجانلف وحن هيبشدلا فاكب رأت اهني ل ةيو 0 اذه:

 ارطاذلا لوتك اهريغب لضني دقو + الو أ اهوجن عفراار تك

 دلبلا ع هأت لو اهبحاص ناف اع نأ 0 نأ اه

 رختنا لوقك قرا ريض لعرضعتن دقو

 بوذت تركذ ذك كلاف ليل بح نعيئاتانا اف
 رخآلا ل نو م يضاملا عم النام اك

 ا ةمادس ترش دق اه يل نولونب
 |ناكاذا عينت فرح |هنولعجيث 0 + يلا اهي 3 ار ا :ادنلا يف يأ مزلتوأ 7س يس سر ب 2 ما 0 222222102227277 2-7255 7مل

 0 ا ع ق8 رم 0 ان: نوكي نا خ حصل ال اهدنعبإ ام

' 0 7 
 ا يوي ةينلا هيرو امو: جروس لا ِِ 1
 نإ ال اون ّنِإ لبق الأ عوقو رثكإو ٠ امه مالكلا جاتفتسال اهنولعتسي امو الأ نا يا ٌْ

 زعاشلا لوتك ءادنلا لبقو وج هللا دعو ا

 11 تكرأز كاووذلا هللا دالب انعطق يحاص تنك نا نييلا اراب آل ظ



 نا جاتفتسالاو م ريسفتلاو » باوجلا اف 2
 )ا

 0 متع

 ل صم + ميس ب مبسم -

 لصف

 جاتفتسالاو هيبنبلإ 3 كار فاجر

 ا ورح لَجََوُي لو 00 ا 0

 ا يكدر عز اال 7 فيَ نأ ام تنال

0 

 ظ رويشأ ابوجو 3 كا زيلع 20 5, امو

 |ناريغ. ا دا فردا بانا ول لع ةلالدلل ا يف
 يعز وغ ربخلا قيس ًةرات نوكي كلل ذو ٠ انأبنإ ةلعجتأ يننلا دعب اهعوقوب صاخت اهم ىلب

 . لب اولاق# ل ةراتو لب لق وختمت نل نأ |ورفك نيذلا

 ا عمتي أب ”ارارجلا ناف اها ير 00 نيفادا : ايراد نت 0

 ةمرلي لب لاق ناف نبذ كيلع ىل ّس الل للا ال هياجن]و هيفن يف ةلبق

 افيك اقلطم يننل اب ناصنخت الو ًآلكو *« ةمزلي ال اهنإوحأ ىدحإ. و | مَن لاق نإو نيدلا
 مالك نالطب ةلش ىلع اهيبنت بطاخلا عدر اضيا اهب دارب 1 000 البق ام ناك

 رف ريكا ب دصتل نوكيف فدحألا 0 اخ * اطاغتسا يف روبشم اوهو ظ

 .اديز ُبِرضِإ وحن يف بل اطاا دعولو . ديز ماق لهون يفر بخشسملا مالعإل 2 كرا

 ةأعف فوذهلا متل نام دل قارنا ريغج ب اوت يدع وارعن عين ا

 هال * يإربإ 100 0 ان رو أيإ لثوح

 0 0 5 9" ل انس

 تاس هير + ميرو 22-5

 - هوس سم 21 همت

 0اس دس سيدا

 00 ما ا 0 ا ام 2107 ا لا اح اا ا

 ظ 0 ا 0 1
 ؤ ليجلا نيب ل ىتعم لت ُثْيَحْنَأَو رييشتل أَو

 | فصع ل أهدعب 2 ادَسأ ياكل تب .اروخغابل ااا 001 نايا

 ظ رعاشل | لوقك لمحاو تيأر كت ادّرنلا اهب رسفتو + ًالدبوا ناب

١ ١ 

 ظ يلا ال رثل ايإ 2 هوو ٌبنذم تنا يأ فرآدلاب ينديمرتو
 !* ام وألا 2 ظ9000- فرغت ةعقإو 525 نأ ا 5 .لبجما رايسشتب صنخت 20 1

 0 ااا اا هسه سس ا يحس ب



 د 5 0
 ظ انامل الو خر اذ ماون تقبأ . 1ك نيعاظلا ء ءاقل اجر الول

 ىلع ماللا لخدت الف اهريخب “ يننملا عم أمإ 5 يفنملا عمو بل اغ تابثالا عم نأ ريغ

 قالطالا

 دع مصل همم 7

 ل د اهدعب ضامو ْنإَك نكاد
 ىلعو ةيطرشلا نإ ةلزنب نوكتف اهعضو فالخ ىلع لبةتسملا يف طرشلل 0

 | رعاجلا لون ,كلذ

 ٌبسبس ضرالا نه انيسر ٍنود نمو 0 دعب ان* *و ادصأ نلنات ولو

 و نشبم ليل ىدص ثوصل قمر ثنك ناو 0
 2 مهفلخ نم وكرت كل قيذلا نيضل وارتغ لبتحملباب ل ضامباهد.ءب عقو ناف
 ضحملا ييضاهغل ةعوضوم امال ةعسل | يف اشيا لمعت ال كلذ عم اهناريغ . مهيلع اىفاخ

 اهل لةرلو ديرو لا . لثم لصولل لمعتسُن ول نا ملعإو * هيلع لوخدلا ةبلاغو
 ةاصولا و امال ل ادبر

3 5-9 

 'ك9تيضاملأ اهل امر لا 0 و 0 ولو

 )ا 10 در ل
 ال كلذلو يضاملا ا هريغ دوجول يش دوجو ىلع ةلالدلل ةعوضوم اب 1 نا يا

 نم ريثك بهذم وهو ْذإ ىنعمب ”محالا ىلع ففرظ يلو * ةيضاملا لاعفألا ىلعالا لخدت
 ا ىلا اجت كفوحغ ايل اًيضام ًالعف توك فاه اأو, عنو هلو نيل
 * نوكرشب م اذا ربلا ىلا مان افون ةئاجغلا ١ذإب ةنورقم ةيمما ٌةلَجوا مضرعا

 | طرشلا ىضنتم وه اك رخآ ىلع ءيوث قيلعتل تناك ذا تاروكذملا نه عيمج نا ملعإو

 ترج دق امل تناك ذإو * ةقينحلا يف ًطرش ةلبق ام نكي مل نإو اياوج ةتقّلع ام لك اومس

 رعاشلا لوقك ليلعت فرح اطاهعتسا هي اهارجم ترج ةيفرظلا ىفذإ ىرجم

 ةافولا كتيهشو هب تيفو اني د ثوملا كح ناكأ 37
 ىر* 5( نامزلا اعلام الك فيل هذ احلا نع تاك رج ه6 نوك فتح



 3 هينا اكو يلم امولو الراو

 راصنأ الول وحن يلع ةنيرقلا ةلالدب اًمولعم ٌصاخملا ناك ناف ٠ مهربا دعإوق ىلع تلا
 و مح ذ لك ىلع سقو + نارمالا يفاجأ ةنومج ر ديزاأا

 ةنا ريغ . تيأر اك ًالصفنم_ عفر ريض نوكي نا ةقفيرمتم اعد عقو اذا امولو الول نا

 أ رعاشلا لوقأ ةنمو كالوثو يالول ل اقبف لصفملا رورجلا ةغيصب الول دعب هعوقو عم دق
 | جم مماعلا اذ يف كالول رجدوطا ن نم أهينيعب أ ا

 اذ : ءادتبالا لع لولا عوفرم نوكحيف عيصتلا يف عفرلا ريمض نع 0 2

 روبهقج بهذم وهو ٠ فشلا ةيوو كول !مأ لاةيف امون انني تهاظ "مسا هيلع دي

 نينقحلا

 كولا هيفرطرْشل 0 عمو ول ! عاملا 0
 2 9 : 6-0 هامووو

 أ اميل نودي 00 ول باو وهو

 يقو.اهيلع 8 ىفريشالا وهو .وريغ عانتمال ءيش عانتما ىلع ةلالدلل ةعوضومول نأ يا
 < اش ول وحن يضاملا لعفلا ىلع لوخدل اب صنخت كلاذلو يضاملا نامززلا يف طرش فرح

 ف . ريثك يف كعبطب ولو يطللا ىلا فرص عراضم اهدع عقو ناف ٠ . نيعمجا ماده هللا |

 |: وقس ال وهو يضادلل ةعوتضوم اهن :ال اقلطم اه لعالو 4  معاطا ول يا م ةندل رمالا

 يدا اهدعب عقو ناف. طرشلا ك تاودأ نافوهااك لكلا لانا لخدت الو * بار ءالأ

 0 | يا يمل راوس ثا ذول ممضعب لوقكر مضم لفل لومعم وهف |
 | نوككت متاولو اوريصممأو اون ليلا اذه نيو * ل اغتشالا باب يف تفرع ام ىلعأ

 ا : نيفّئحلا دنع انخلا وه اك مربص تبثول 1 ىلع لوالا ناف ٠ يلبر ةحر نئازخأ

 0 0 5 ولالقتسا مدعل ريمضلا لصفنإو لعنلا خل متنكول | لصالا نا ىلع يناثلإو
 5 ا 00 ايهاب اك نا نعف مال قيلعتلل ةعوضوم ول ت :اك |

 امولو الول باو لا اذه يف اهكراشنو + صحي مل هلا خي ملول ٌبيهص دبعلا م معنوحن ىنعم | ظ
 |ظبريو * اهياوج يف ربتعي اهياوج يف ربعي ام 1 لأ ا ندو أنم 53 انمالأ ْ

 | 21 اهم نم طرب نا روحي الف ايم ه نكي ان تما اك شلل اهو ةدحإو لك باوج |

00 

 ؤ يلايللا عيذامخ ال ءتكأا اةيفاذبلا# رايخما لمعتولو
 جس دج علا

0 
| 

 2 ةيدعج دج سس



 ةينيحلا انو ولو اءولو الولو م 11
 ةييسصتسمحا
 ىحن رج فرحوا ”مسا اهيلي نا اهكحو ليفعال ةمردرمالبتاووتلاإ انا يآ

 ىحت ظرش ةادأ وا .ثيرلخ كير ةمعتب ام ورك الف لئاشلا ام اور ؟ الف ريتبلا اًمأف
 باعصأ نرم ناك نا و أور ميعن ةدجو. ناحيرو!ورف نيرا 0 . ناك مانفأ

 *تيأر 1 ءانلباب انرتتم نورنا اهبإو جكحو + نيملا باجأ نم كل مالسفنيملا
 يتأت دقو ٠ ةلثمألا ناك ةرركم ةعم لعتست تناك ددعتلا يضنني ليصفتلا ناكذإو
 ديكاتلا رثةيح اهب داري ةنا ليقو ٠ لطف كير ام اون ةدرنهاهب اق قف ٍليصفت ريغل

 لل قرع ادا ليوأتإ لاح لك ىلع فو * ةل امم ال ؤلطنم هنأ دازملا نوكيف

 رابنعالا اذهبو .اذك وهف نالف نع َتلأس نا وا ءيش نم نحب اهم ريدقتلا نوكيف
 رول ا ةوكح نا ءانلا يف لصالا ناكدقو ٠ 0 سيو اهدعب ام يف هانلا مزلت

 |رعقتسا يلع فوطعم الب تفوطعك اهعم ناك امل ةكل ةزابعلا اراد دليكَو ا«باوحلا

 0 ام غي ءانلا هذه دعب ام' ليغ كلذلو هيف اَطَسَو <انلا اولعجل ةروصلا هذه
 هنا موي + الثا اهدعب لعفلا عوقو ]وعنم طر ةادأ نع ةبئان اًمأ ت نال م تار
 راح ] اعذلف داو اوم ركل » ءانلاو اعالي عقي الفنا لعإو * طرغلا لعف |

 ا د رك لإ ةءاد لج اهلبق امو ءافلا نيب لصفي الو * قلطنف ةمالغأ
 13 ليقو 0 روح رجالا ليق ام أ رفد دقو * ”لاظف هللا ةلرذغ ديزأ|

 هيلع 00 مام ترضت 0

 دلدسوؤز هم 1 ه2

 ادتيملا ةيرامزات م 1 1 0 0 ظ
 4 ص 0 ِه -

 ليج نلمح ع لزتخا نْوَحلا قلُطم ْنِمْربَخَو |
 00000 ميغ ةوجاو امبيق حاشا 5 ةلالدلل نائءوضوم امولو ل نا يا|

 رعاشلا لوق امأ ٠ نومؤم انك مت 0 و ا 0

 لفش يعراني الزل لب ثبلتف ابيحأ الذ 6 أ تنعرالأ

 .يل ىلغش ةعزانم الول يا مسالا لل دوعيف لعفلا لبق ياريم نأ رامخإ لق لوب بف

 تأ ٌماعو رك لع لد ناك ناف 7 اذه 5 2 أو ١ ردع ءاءارخ امو *«بوثالاو وهوا

 نماخر نيك وأ ووو وحوار دفع ل كلبا يف 31 ةفذح بتصاو دوجول | قلطم ع

 د
 هيدر

 ةفالرك وعلا الإ 00 لغم دوجو يأ

5 



 تع

 ناو روبجلا بهذم يف ةينبم يفىدل امإو * امهابشإو 000 يف اك ةفوذحم ابمالو
 ربظبو ٠ اعاعل قس اعال دآ ىلع ا المح تين امإو دراما ىلا ةفاضالل ةمزالم تن 5
 اهعاي كيرحت نم عنام الذا برعلا روهج ةغل يف هيلو كيدل وحن رئاضلا عم اهذانب |

 رئاضلا ريغ عم اهولعج انإو . ءاتفو كاتف وحن يف اكابلبق ام جاتننال اَنلا كك ةقيعر |
 تفرع اي اطوصا ىلا ايشالا ٌدرت رئامضلا نال ء!ي رئاضلا عم اهوُدرو ظنالا فيفختل اقلا |

 ربَدتف صر انف نو كلا كلذ ىف ترج

 يب مهل ىلع اقرظ هش وَ يريع ضام ينم عم 1

 دعب عقإولا وهو ههبش وأ. رم اموحن ينملا يضاملاب ٌصنخي نامز ف 50

 ؟غ نمو نامزلا سم ىفم ام عيمج قأر ةتسال ةحوصوم لو دءاطق يأ ر له وج ماهو

 اهيبشت ”مضلا ىلع اهدرانب ناكو ٠ نيتيقارغتسالا نم وا ل أ ىنعم تنمضن دق اهنال تيت |
 مركذ يف ةئاف الام كل ذ ريغ ليقو : تاياغلإب ال

 0 3 ةقلأو نقزول لال رت اذ كلا
 ةلمجلا آلا اهدعب عقي الو ٠ ”مصالا يف افرح نوكن ماا 0 نا ياأ

 اذاف تمجرخ ومن َنإب ةخوسمو ا بابل اب ديز ا ذاف ثجرخو حن ةدّرجع ممالاب ةرّدصملا

 تمّ اه ةّيس مص ناووحت طرشلا باوجل ةطبار نكت ملام هكلذو ع اًديَزتإ |

 اقدح ةلججلا نوكت الو © وعضوم يف رم ام ىلع ديرجتل | اهمزليف نوطعنقي مث اذا مهديا ظ

 اذ رعاه |ذاف تجرخو من ل احلل عراضملا اهعم نيعتي كلذلو لاح الل

 اذاف تلك وع لاقلا قامز'نم برقعيل دقب نرثي ب نأ بجو ضاق لعف كانه عقوأ
 قالطالا ىلع اهدعب عقي الف لبقتسملا أ و٠ باج طولا

0 
 هما الو ولو الو را 11

 نيب مه - رز ص 8-0-5 نس
 0 2 2 3 تح ارضا 2 4

 دصقر دف ايف ظوشلاو .ةدرونم :يدرت: يطق نودو قوركف
 ١ 2 اممم مسا

 / ياو اول كلوا

 1 و ل ست د ا تمس معا ٠ همس سس ع م ع ع سس



 ةيئاجلا اذإ لا اذإوطقو عبو. ىدلو دنع 0

2 00 11 

 0 راسل مز لوطا فس كلذكر « لايتم اوه وهو

 ا م

 رس ششي مما
 دهس ينو هاوس ب جس دس جس عب ع اع م سامح ء حسا

 1 ” 1 الط ا 0 ل 0 0 ا

 0 مل ككل فولو 1 فرس الكون يكل ١

 0 1 ايماصخلل ملين . لمأتال ةقصآل اهْلَحَو

 01 ]3 هل فصول اك اهعال هيلع لخدت يذلا لعنلاب قصتلت فْرخألا قه لك نأ يا

 ”0 ا انا01 اذهيو . دعارلا ءيشلاكنازيصيف فوصوملاب دنع تضولاو فورا باب
 وقس ل 3 فصول اكتناكالو 3« ةنم ءزجلا ةلزنمب اهمال لعنلا نيو اهني لصنلا عنا ْ

 ؟ روكذملا بابلا يف رم 5 فوصوملا ىف لمي ال فضولا نال 00 عم هيف لمعلا
 نيبو اهنيب لصنلا |وزاجاف يعراخ رما ىلع اهئلالدل لعفلاب اقاصتلا لقا دق نا ريغ

 رعاشلا كرك هيلعو .ريرتتلا 2 0 هيتبسانل ميلا يضاملا

 يي انيقةفورعلا لئاق امو ةوشع كنطو ا مثاو دقدل ان

 ل اعتسالا يف ليلق وهو. تنسحأ هللإو دقو ارهاس تسب يرمل دق مهضعل حو

1 
 ةيئاجلا !ذإو طقو عمو ىذدَلو 0
5 100 585 

 َمقو دق ف الخ هيف ىدل لْثم عمو دنع رعأ يفالخ الب ١

 أ ضعب يف ةّيبم لوألا الا ناف ىدّلو عم فالخب اتينا د 0

 رعاشلا لوق هيلعو ةبحاصملا فرح اهيضت رابنعاب نوكسلا ١ لع تاغالا

 امام مكرايزز ثناكن إو عَمياودو 58 ظ
 د« نينكاسلا ءاتيلال ةغللا هذه ىلع اهنيع سكت 0 م هلااو 00 مالت نافأ

 اال ع بوم اننيوتتوذر لالا ةناضال مالا يمرأ نجلا ةّدإ يانا |

 ارتعسم مما يلق 7 صو ًّي 58 يلاجر ا ظ

 د 0 ديننا !١ تنل 1 ىنعب نوحت 0



 0 فوسو نيسلاو دق
 _ يل مج 00 هج د - - ص دوب سموم عع

 أ دلوتك ةينافلاب لوألا نع تتسم دقو ياما ملساء ازع 6 مالنا

 11 رتاومأب امو اه دهع م كاقن دق رادب 0

 . عراضملاو يضاملا لوث ثلإ وهو تراعبملا يربخلا لعنلا ىلع لوخدلاب صدخت دق نا يا

 ليس ىلع اذه كتتعب دق لاقي الف ةدماجلا الو ةيئاشن الا | لاعفألا ىلع لخدت الفأ
 دق لا 000 0 0 # مر لل

 ُع

 رخنالا 0 أب يناثلا نع ىتغتسي و #رادب اما يا ْ

 ايداغموا اًقراط اما د كلا قع ل ار ال نأ يِنْقَش دقو

 ليلقوهو : ثنكسأف ًالإو ردخب كفن نأ ان اما ! موتكأل لا

 لصف ظ

 ا 9س مو تست

 1 0 ٍفّرصم  ربخ يذ 0 لكي دق ٌصلخت ؤ
 : 17 2 0 ني 2

 0 1 ه ًّظ .سح 0 عا
 - عمج دق ا 07 حقن هلال ال ْ

 0 ١
 / | ظ ٠
 ا

 رام 00 يا ل

 دينت عراضملا ىلع تلخد اذإو * هعضوم ةيس رم امآالاح ةنم عقاولا عم بهجت كلذاو|
 6 0 ل ا بو دّكْلا قدصي دقوحن هعوقو ليلقل |

 ع1 - ظ هلا لودتمو“ ءامسلا يف كهبجو بل

 ظ ا | ةقور رعيم 000 يح ءاوعشلا "ةذاحلا ديكاادف

 3 7 رداون نموهو ظ
 2 و9 2 0 35-0 ١ حم 5-2

 انماخرب م 08-0 لخذت ةعم سيفنتلل نيسلأو ٠

 02 لابقتسالل ضلت يو عراضملا ىلع لوخدلاب ل

 2 اول ةقانرلا كام اهو ةوع مد 0 لو فرح يأ سيفنن |



 1100 اح ته 7 تدل تسكب كتل د تا طش - + تا با ل تم < سس اس ا
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 ا كا لوذلا يلام” "ترج لولا ةسسخل قا لطم

 يا 5

 00001 ١ 1: ةمرال نركت كلاتلو ال ةيحاصمل ىإول اب تلطيعلا انإو ةنطاغ تسيل اما

 هش يس سي ميس ملل

 له ماريصبلاو ىعالا يوتسي لهون 0 3 نيتملا ئدخاب ةقوبسم ل نيالا عقدت لم نكي أ :
 نيتلمح نيب اهعوقول ةعطقنملا 0 لاقي و يوثسل له لب يأ. را تايالجلا يوتمل ||

 ظ 22 كنف 5 ع 4 م 5 نييأقتسم

 ْ 7 دل دم برس او ِآق 20 دسم ان يأ يَ اهو ِ

 ىأ جرلا لا وحن ةحابالاو 3 0 ثلا فمع و ١ نا يأ
 ىأ يده لعأ م ايإ نأءانإ وح ماهإلاو . _ موي ضعب وا اموي انثيلوحن كشلإو . فيلا |
 ةكم يلا هانلسرإو وحن بارضإل الاو٠ رضم وا رهاظ مسالاوجغ مسنتلاو٠ نيبم لالض ة هذ

 ىلولا لثم عمجلل يتآت دقو . اوربصن الوا إوربصاوخت ةيوسنلاو . توديزي وا

 رعاشلا لوقك
 لّجعم ريدق ول ءاوق كغذض جنم نبي ام موقلا ةاهَط لظف

 هبف زوجيال رويل ا نا اهب قرفلاو .بلطلا دعب آلا نانوكي ال ةحابالاو ريبختل ١ نا لعإو
 انييل اشم يف تم 1ك 0 ةحابإلاو نيفطاعتملا نيب 0

 1 د ل 0 د ل ل ا هناا
 رييخغلا تو اهل ةروك ذملا ىلوالا 0 يناعملا ين وا لفم ةرّرككلا امإ نم ةيناثلا نا

 قمن كلشلإو .اًرثن اًمإو اظن ام إل قوحن ةحابااو . ايام ا اكرام ! بهذاوعغ
 ناسنالا وحن ستنلاو تااكإ و لاظ انا اّمِإ 2 نسال ثيضرق
 0 ةاكللادلو ؟ًردأت الآ كبار” 5 واول اب نازتقالا مرط قو + ةأرما امان لجر اَمِإ

 نيقتح ا '0 دلل ١ ةالخلاو ب هلعم لع لكي الاكطقلا | فرح نآلاه تقلا

 را لوق يف اك ةفوذه اهدتف

 ران ىلا ام هنَج ىلا اّمِإ اهئءاعت تلاشانمأ اهيلاي
 لماعلا تيب انفال هاك 0 فرح اهنوك يف فالخ الف وألا 3 0

 مالكلا نال ةرركمالا لوتس ال امإ نا ملءإو + كيو 2 ا
 ظ ىلع اهم ني مالكلا ناف وأ فالخي ةروكملا يناعملا دحا ىلعرمالا لوا ا قمن
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 ة لكلا د 10 يات هناا
 2 برضت الو | رع نكأ اًديز تب رض اموحن يملا يننلا دعب اهب كد + نكأ نا يأ

 انو تب رض وع رمالا و: باضالا دعب اهب فاطقي,يا كلذ نكس ل ا

 تبرخام ل انيق كلذ لك دعب اهب كفامعيف لباقى + انلراش ل 2 تراب اًرعال

 لب رع برضإو اًرع لب اًديز تبرضو . ادل اخ لب رع برضت الو اًرغ لب اي
 و ماقومن 0 َنِمَلَت نافد تيار 5 تافوطمملا دارفإ لك ىف ظَرتشي و * ا
 ايلا اذه نونرع وج ةييفذ لب ةرفن ء اخانو دعفكل كي اقر عل : 0

 ار ةنأ 0 0000 فرد لبو 0 3 الو ك 0 فرح 00

 عاقل 0 يل 00 دل ا

 ذقت بكرا يق عا 24 5 هردوب نفت ال ءان ةرو نبا ن :نأ

 0 1 ١ 0 هيد تنوتقا ناف يال ٍفطاعب نرتقن ال نأ ال يف طرتشإ و ا

 ةيفان لوالا يف الو ٠ يناثلا يف واولاب لوالا يف لب فطاعل اف ورم عال دير

 0 لم تاجا وا ردا لب مدقن اذإو + ديوصساما لع ىلا 0 ةدئاز يناثلا يفو
 وكح ىلع اهلبق ام رق يم وا فن اههدقن نإو ٠ اهدعب ا. كلا تيثثو ةنع توكسملاك

 اهدعب ال ةكيقن لعجتو

 تع املا دمحح 0 3

 سدس 2 ١-2252-5

 216 39 8 م 2 50 2 0 3 سد يلا

 كي روستللو ًانمافعس اللا ازهصه دة اهل اصنإ ىدل مأو

 ا ه2 1-02 21 6-22 0 ا
 هةعبجم قّرممل سن | 0 هعطقنم ا

 هج
 دس بي ب سي م

 ةزه دعبو الا ءا انأَح دغا متن أون ماين ةزمه ذعب ام 82 41 اي يا

 ايلبق ٠م طابترال ةلصت 1ع اهنيح ا لاقي مرذت 5 لما مةرذنأأ مهبلع لاو وحن ةيوسدلا

 اك تادرفملا نبي عفن ىوألاو ««رخآلا نع اهدحاب ىتغتسي ال ثيح يملا ناموس

 ا عقل الف ةيناثلا امأو ٠ :نوقل اخبا نحن ما نوفل متأ وحن لمجلا نيب و. علال

 ناف * ةمدعو ا ا "2 يف ةناف لاخلا يف اكدر لبوأت يف نولجج

 أ ت0 ماش هع بمص هع هج تح هو حت هنت عمم هس حصا سوم مهتم م نع فتح مع كل وتس يوت صحم هوم ست صح عع نك



 ا ا رز ا

 فعلا فورح -1١

 0الا ف ةليفلل 24 بسلا بيتل "انو
 ىلع يا هيلع فوطعملا 6-3 فوطعمللا عوقو ىلع ةلالدلل نركي ءانل اب كفظعلا نإ يا

 بس رماقم لك يف رب ردع !١ بيقعتلا اذه نأ ريغ. اف ز لخد ومن 1 نم ورثإ

 05 نكي اذا ل دِلوف 5 جوزت 0 11 اك ىلا 4 0

 ىحن هلم توطعللا ن ناكاذا هيلع فوطعملا نعابب لا هدر 4 ف هدا 3

 ءافتك اا غيوستب هافلا ا ةلئاقف ا ا دير * ةنصوأ» ةييرص كل ينهش

 مدا ةطاف ديز بهذيف هيب ينل ا وحن ةلص:ن  نييلج نمغت ام 320

 ةاجوحن لاحوا١دنه سلجتف موقي ديز وحن ربخو أ ٠ ديز كضيف كبت ةأرما ت

 ةدحاو ٍةامج كح يف البق ام عم اهدعب ام لعمت ءانلا نال كلذو 0

 لزن وحن ةلبهع عم بيترتلل يهف مث ام أو * نيفرطلا نيب طب رلا ةيضتنملا ةيببسلا اهمدافإل
 رعاشلا ل وق يف اك ا ةرابع رك كلا بسيترتل تان دقو * ولحترا مث موقلا

 1 كل 5 3 هلبق هوبا داس د نأ

 '000 2 رت 5 اهعوقو بيترت ال ةدايسلا ورع رابخإلا بيترت ديف دوصقملا ناف

 : روهججلا
 0000 ]1 ةياو ونيت امفعب ا رهاظ عج بفطعاو
 ةراجلا ىتح نم ةلوقنم اهنال اًرهاظ مما فوطعملا نوكي نا ىت< فطعلا يف مرتي هنا يأ

 :اهسآر يح ةكمسلا تلكاوخن ٌةقبقح اهلبق ام اضعب نركب ناو. اهرورجتك اهفوطعم نوكيف

 رعاشلا لونك ًاليواتوا

 1 اهانلا ةلعن ىح دازلاو.  ةَلَحَر تخمي ي ةنضلا قل
 ىتح ةيراجلا ينتبجتاوحن ضبا اًبيبش وا٠ ةنم اًضعب ةلعن نوكتف ةلثثي ام ةنع ىقلَأ يا
 ناصننلا وا١ كولملا يتحمانلا تام وحن ةدايزلا يف اهلبق ١1 ًةياغ نوكي نإو * اهعالك

 رعاشلا لوق يف نارمالا عمتجا دقو٠ ئاشملا ىتح 2 مدقوحن

 ارغاصالا انينب ىّتح اننوباهم مناف ةابكلا | يتح كابر
 ديرب ىتح موقل اب ثررموحن اهدعبْر احلا ةداعا رانخترو رج ولع تحي فطغ اذا نا ملعإو

 نيرخأتملا رثكأ بهذم وهو ٠ ةّراجلا ىتحب سبتلت النا



 5 تفاضل عقول رح

 رخالا لوقك لاح عمو
 رككلإو ةعيدخلا عوناب نركلو 2 ةيصعب انيعتسم ال ىدعلا ُثبرهق

 |ةيعقوت الام يناتا ون نيتلوصوم ! خرم ؤأ ام دعت ال هيف تعفو اه ل والا نم ىكتسيو لق
 نا اتلا ىف رادخيو. ظنللا نسجل ام نم انآح نوكت ذقيح اهنال ثيحا ال نم يف رازو

 ملعا هللاو ٠راركتلا ماقم اًئاق ةروكيل تييلا يف اكرووحنو كاردتساب اهدغب ليذي

 عئاش اماوَو مل َنسْلَو ٠ غراصملا اهل امل لون
 . وريغ ىلع لخدت الف عراضملا لعنلا ىلع لوخدلاب اعيمج ُصاخت املو لو نل نا يا

 لاب سنك نييلو . رم عاملا كا نابل اكو لو لانس كا ةضاش ا
 | اًرشب اذه امون ةعراضاإو ةيضاملا لاعفالاو < امسالا نيب ”مئاش تاروكذملا قه ىوس امو

 قاربلا سقو + نارك ١ يوت انو للاب لال اهانتلخ اعف
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 ىو 2و ءانلاو قاولاب ”:ىفاتذق فرحلافطغ يلا
 5 سعاد 0 ع 0 0-9 2 نإ 207 2-02 ُ ١ 270 سبق ر

 ظ لقت دق امإ ضعبلاو أوعأو لبو ال نكلي ٍدارفإل و

 فطعلا وهو دحإو كح تحت نينطاعتملا نيب عيجل ةرات نوكي فورحلاب فطعلا نا يا |
 فطعلا وهو نييعتلا ليبس ىلع كحاب اهدحا دارفإل ةراتو *ىتحو متو ءافلإو واول اب

 | ةاحغنل ١ ضعب دنع ضيا امو ذأ ماي فطعلاوهو ماهبإلا ليبس ىلعوا١لبو الو نك |
 فرعتس

 كل ذآ آذآ ذزذزة ز 6

 5-5 0 ف 4 ل6 ةهرح مصر هه و 0

 وااو هيمو يبل ف ىالجلا لع ميل اول
 ظ فطعتف . اىميب بيترتلا “ص ةلالد ريغ يره نحاس نيب عنجلا ىلطلا وزولا نا يا

 أ .ةينسلا باح مانيحناف وحن محاصم وا مهربإو سون انلسرا دنقووحن هنباس ىلع هيشلا ظ
 ا نرم جرا ةبحاصملا نا ريغ . كلبق نم نيذلا ىلإو كيلا ير كلل 3ك اود وهال وا
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 لمع ظ
 يننلا تاودا يف 0

 0 اكل ْنَِوا اميل ظ

 00 بر يف دازت 00 اهيلع 0 0 ْ
 ليصننلااب هيلع مالكلا يتآيس كح تاروكذملا نه نم

 م 0020- 9 ا مث 8 06 ل

 ٌضنحأ مويل او سم أْنِ و دغ ل ربل نيك نم الو 2

 37 صدص م قحام ىوس اهل 06 كا دَغْلاَو د رس

 نإ و امو .٠ لبقتسملا يننب نلو لاحا يفنب يلو كالا نب ناس الو اماما |
 ةنمزالا لمشتفيننلا دّرجْل ًةرات لعتستو لبقتسملاو يضاملا يت الو - لاحلإو يضاملا نايفنت |
 يع هيضعقي يذلا ىنعملا تعفن دق اهنال ردصتلا وح اه تاوّآلا نه ٌلكو * ةئلثلا ظ
 هل محي لف اهريغ اًمأو * فالخ ىلع ْنإ و بابلا مآ اهمال قافتاب ريل الا اسي ملك كلذ ناأ
 هب اهجازتما ةّدشل لعنلا نم ءزجلاكناريصن اممالف امو مل يف ام ١ كلذو ردصتل ب 2

 فام يننلا ىنعم نهضت دق لعف اهنالف سيل يف امو اهليبق نع انجرخ دق اممأكف |
 .رذمتلا اهنع ظفسف فوس ىلع تلوح لابقتسالاب لمن دا سعت تاك نامل

 هلومعمو فرحلا تيب لخدت ترأص ىقتح ما

 بمجال نا ملعإو * ةرادصلا بصنم و ها رع 0
 كردت نا ا يفبني سمشل اال وحن ةفرعم اهردص ةيعسا لج اهدسب ان ناك اذا امرا

 . نوفزني , اهعم الو لو ايف الوحم هيف لعن ل ركن وا ٠ راهنلا قباس ليللا الورمتلا

 الو يقال لجر يددعوجت ةنصوأ ٠ ثبتاكالو ٌرعاشال ديز وحن ِرَِح نم ادرفم وا
 الو قدص الف وحن ايضام ًالعفوا ٠ 1 الو اكحاضال دير هاج رع ٍلاحو 02 م

 ضف الوحنت ظنللا يف ايضاموا ٠ اًرجا هيلع كل أسأ الوحن اعراضم لعفلا ناك ناني 2
 رعاشلا ل |وتك ضحلا ينل د ائلرفإ ردنو * راركتلا بيم كاف هللا

 املأ الكل دبع أو اَمَجرنغاف للا رغَت نا



 1 ديكاتلا مال

 | همشاف نامزلإو ثّدحلا ىلع ةلالدلا دقف دق ةنال لِجرلا مل اًنيز ّنِإ وحن هيلع اطوخد
 دال اذا مالا نانو ظسوتلا ربذلا لومعم لع لي + ةدماجلا < مسالا

 رعاشلا لوقك هيلع اطوخد ؛ حسن ام ةلماع

 2. روفكمريغيدنعل يءادنلا لع ةتدوم اًدمع ينصخ ًاَرمآ نإ
 | اهوخد نال ماق كدنعل ةنا عنتيو ماق دق كددعل اًديز نا لاقي نازوجيرابنع الا اذهب و

 ْ تناع ا” ”عنتمح وهو لماعلا ىلع اذوخد عرف لومملا ىلع

 -م86ه 2 0 لا "60| 0

 لابقتسال نيسلاك اعر اع لا أاهدعب ووصل

 | ىلا _ثيسلا عم صآخغ اك لاحأ ىلا اهغم صلخغ عراضملا ىلع تلخد اذا ماللا نا يأ

 | كل كبر ناوحناًمإو + نيرثكآلا بهذموهو. نآلا يا ريل اقير نارك :ط
 أ يرجأف لاحما يف عقاولا ةلزغم لت عوقولا ققحتم ناك ال محلا ناف ةمايقلا موي مهيب

 ”روبملا دنع رانخلاوهو . ”مارج

 ظ - هو 65غ2

 ديف رتج ل ريدي الكا 00 ع

 00 / ْنِإ ديِزَو لأ وَْللأَك َةجاَح دووم

 . محلا لذ يزعل ولا تاما دعو لؤي اما كحلا 5 رق : ليكات 0

 ْ | ليثي وهو ٠ هل هراكنإ وا ةيفنو محلا تابثإ 5300 نع

 | عدت مل ناف * كلذ ريغو م قلو ماللإو َّنِإب ديكانلإو عباوتلا باب يف روكذملا ديكابلا |

 م امالك نالجرلا معاخت لاقي ال كلذلو ٠ مالكلا ين وغلل اك ناك هيلا ةجاحملا
 ' اهرادقم ىلع وب هيج هيلا ةجاحلا تعد اذإو * ديكآتلل ىنعم الف نييثا نيي.آلا نوكي ال

 ظ ًامراكإ دتشا ناف ٠ اهل اًنيز نر كفو ٠ :ماق اذيز نأ دز مامق يف ددرتللل لاقيف
 ىنمقو ٠ راقب ديز ماتا رفا كاد يد ىفنلا يف كلذكو -7 عاقل اديز َّنِإ هللاو ليق

 9 ناو اق ديز هل يليق ارييم الو احورتم ال ىهدلا لاح طال ناكن اف + هيلع
 ةينابتلا فججاتملا نم وهو م طقف اًماق

 ل ت77تت7تلبيبتت7تتبتتل- 72722-
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 ظ
 ظ
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 *« تيأر اك مالكلا ءادتبا يف وا !دتبملا ىلع اطوخدل ءادتبالا مال اه لاقيو . يا ديزل

 ديكاتلا مال 0

 اهيف كلذ لكو ٠ لاعفالا ديكاتل ا قولا نا اي امبالا ديكاتل 'ةعوضوم يو

 0000 ا لما ع

 0 دان يقلكاسأو الا مول إتَرطْنِإَف 0 _ مس
 ف ربخملا قالا رخات ام ءاللا تارا : ةلجلا ىلع ةزمطلا م َّنِإ لوخد ضرع ناف يا

 0١ طي دكان ابنالا كلذو.- 3 .رعشلا نم نإ و *اعدلا | عيوسأ يلر ّنإ وحن مسالا

 امهنيب ًالصاف ةلبق ام نووكيل رخأخملا ء ءرجلا ىلا اهنوقلحزيف نيلثملا عاقتجا نوهركي مو
 اهدعب ام ام لمعيو ٠ ءانل اب ةنلخزملا لاقي دقو - ةنلحتملا مالا رذتيح اهل لاقي كلذلو
 ف يف ءافلا دعب العب يك ميدقتلا ةين يتبامعال ردأنل عر ىلع ةلإ وع اهلبق ام يف

 ريغن ال اهنال ةروسككلا ترإ ةبحاصمب ماللا هذه ٌصلختو *« *يجنمم ام ىلع اما تناوب
 اذهبو ٠ ةدّرجلاك ىقبتف اهلالقتسا ىلع اهعم لازت ال اه 0 الو تملغ م ةلالا ىنعم
 ريغتف ةلجلا لالقتسا عنمت اهنال روبخلا بهذم يف ّنكل ربخ ىلع اطوخد عنتما رابثعالا
 يفاب ربخ ىلع اطوخد امإو * كانه ُدانم دق ام ىلع اهانعم ريغت ال تناك ناو اهكح
 اهانعم ريغي ام اهنمو ةلجلا ىتعم ريغ ام اهنم نال روهجلا ددغ اقلطم عنتمنف اهتاوخا

 ربدتف . اعيمج اهكحو
 هت م 7و م

 أدق ٌنوُد ضم فر را ري رتل م ردا رخاو
 اان وك لو رين وا طرش ةادآب نرتقي ل ام اقلطم ربخملا ىلع ماللا لوخد زوجي هنا يا
 ةيع يعراضملا ةيلعنلاو ةيعسالا ةلاهكإو ٠ رم كد درذملا م بالا لشي كلذو.دق نودبب 00

 0 |لظنم هم ذل | ”عاتأ ادي دزّنإ ل اقيف٠ ةهبشو فرظلاو دقبةنرتئملا ةب دوضاملإو

 تلخد دق ةيمسالا ةلجلإو درنملا عم ماللا نال. رادلا ينَأ وا كدنعل وا ماق دلو ا ةمالغ
 لاخلا نم برقي لقب ِن رتنملا يضاملإو ٠ مسالا هبشلي عراضملاو ٠ 0 بس مسالا 0

 ْط م انه ناقلعتي : ةببش .و فرظلاو . مسَقلا باب يف ل ىلع عراضملا هبشيف

 سبتلت زاكل كركي ةمركت نيل اًديز نإ لاقي الو* توبنلا يضتقي مانملا ترال يحال
 ماقل اًديز <رإ الو ٠ باجيالا ديكاتل اهنال موقي ا اًديز ّنِإ الو - مقل ةئطوملا ماللاب
 زاوج لع نورثك الاخ. دماحلا لعنلا امآ و أ *:ناضراعتيف يتايس اك لاحما يضتقت اهنال



 7 ديكاتلا مال ظ

 ف فالخالو * نييفوكلا بهذم وهو اهنم ةرصنخ#م اهمال ةلينثلا نع اعرق ةفيفخلا نوكت

 هب دهشي 6 ىنعملا يف ةدايزلا ديفت ظنللا يف ةدايزلا نال غلبا ةليتنلاب ديكابلا نا
 ار قتسالا

 نساسوص و وسو 4 ِ_ قو لوى... دع هارقم 2 هد ع

 فز علا ثرصملا انضو تفلالا دعب مزتلارسكلاو لقثلاو

 ام ةليقث نوكت نا بجي فلآلا دعب تعفو اذا نوفل هذهناري
 لولا ةدئازما تن ناب , رضن ال وحن ةينثتلا فلآ دعب ةعقاولا لشي كلذو *« ىتثملا

 رئايغلا نم فلآ 1 ا نان رضتال وخخ ديكأتلا توتو كنانالا نون تب اهب لّصفي
 بج ةسزاجت اير اةوينم يا دم فرح ناك ن اف ةبطاخللا غايو ةءاجلا وأو وهو ةلمعملا

 | ءابلا مغب موق اي ٌنبرضت ال لاقيف . ةكرحلا كلب هيلع الولدم نينكاسلا ءاقبلال ةفذح
 ةسناجتاللا ةكرج اقويسم يبا رنيل فرح ناكن امو * اهرسكب ةنالف اي ٌنيهذت الو
 ءاقتلال اعفد ةسناجت يغلا ةقوريغ ابر دحإ الك كتيعو هيلع ليلد ال ذا ةثابثا بجف

 مو * ءايلا رسكب دنه اي نما واولا مضب ٌلاَجرأَ ؛ ٌنوضرت ال ل اقبف .نينكاسلا
 اهعم نايرجنف ءابلاو و اولا دعب عقثو . بهاذملا عا يف اًتلطم فلآلا دعب عقت الف ةفيفخلا

 ارخذام 0

 اتاي هب 6 د : قلو مر ا درا

 "دصق يفينخل ظنللا يف 0 تأ ع طم رعشر ُ

 8 تانون ثالن عانجا نم انينخت اة اًياطم د هذه عم ةعقاوأ |١ ءف عفرلا نون نأ يا

 نيرضت لهو ناب رضن له لاقي كلذ ىلعو ٠ ةفنخلا 6 اىهيب ماغدا ال نينونو ةددشملا

 فذحلا اذه نانريغ * كلذ ىلع سقو نيرضن لهو نيرضن له كللانكدو 5 .نيرضنت 05

 كد بارعالا باب ىف هاك انف القل : اهمال طنق اًلظنل ن يكب فا

 لصف 4 :

 ارق مال ُِ

 - 00 3 26ه 5 0

 رج أدَئام رص يف ةبَجوم تدر - أ ةليجب وعم مالو

 ىحن اهردص ِ ةعفإو خعاونلا نع ةدّرجْلا ل ةيمسالا ةلمحلا نويضم كو 0 ماللا نأ يا
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 ديكوتلا نون 0 تا

 ل مر اهب عن اكولو اعيمج اهينئانل يلأو الف

 لاخلا ىنعب روكذملا عراضملا ناك ناف * اًراوج دكَوت اهناف ةيبلطلا لاعفالا فالف
 رعاشلا لوق كلذ ىلعو . نودل اب دك )ل ماللا نعالصفنموا ايفنمو ١
 عسو هيي ا مكتوم يلع تقاض دق كن نيل

 1 1 رع لوقو +

 الهاكو اًكلام َريبا ىتح الطاب ينعش بمذيال مللت

 رخالا لوقو

 اليمج وا ايس هرملا هذآ مل ىدلا يرق سل روف
 صن وهو بلطلا ١ ديكانل 5 ةعوضوم اهمال لبةتسملا لعفل اب تصنخا نونلا هذه نا معءأو

 اهب دما لعنلاو * يضاملا وا لااحلا ينعمب ناكأم امل حمصي ال كل ذلو ل ابقتسالا ىنعب
 ةيدفن 3 هب مايتهالأ يضنقي لعنلا ديكات نال هيلع ةلومعم حلقي ال

 0 | طر ديك ناو
 نم كنعرني امإ و وحن ةدئازلا ام ةقيللا نإ دعب عقإولا ط هرشلا لعف نودكوي , منا يا
 لعنلا ديكان نورانخيف ديكاتلل نإ دعب دازت ام نال كلاذو. هللاب ذعتسآف غ اف غر : ناطيشلا
 ال هيف بلل اغ كلذ نا ريغ ٠ ل اكوصتم نبل ع تاذل اب دوصقملا طخ 3 اهدعب

 رعاشلا لوف ةنمو اًريثك هنودب عامسلا دورول ”مزال

 انيقيلا كرب يسن نعو ابيل يع يلأسن ام
 زروهتجلا دنع هيلع لومخ أ دو

 ل 9 ملم م

 اي 0 ةنك اس فن دقو ةليقن ل

 اس 0 اولا ته الكم

 ام دعز 1 ةفقتع ناحل لليقستو - ةددشم يا لضالا يف ةليقث نونلا هذه ترا يا

 نكاس ةاقالم دنع فّدَح كلذلو- اهب صقنل فعضتف ديدشتلا لاح ةحوتنم تا

 رعاشلا لوق نم ذوخاموهو للاخملا يف اك
 ةََقَر دق ٌرهدلإو يب قر ْنَأ كّلع ريقفلا َنيب * الوأ

 اذه ىلعو *'تيأر اكاهبلع ةلالدلل احوتفم لعفلا رخمآ يتب و نونلا تفل نديمحالو يا

0 - 



 ' 6 ديكوتلا تا

 نو نم عم ةبجإ او اماريغ. لو طقو دق ناو اهيبو دلو نعو نمو ةرورجملأ

 عم امإو * ١ رذع يدل نرم تغلب دقوحن 00 .ديدشتل اب يثعو يثم لاقيف
 رعاشلا لوتكط فو دَق عم نونلا تبا بسح لثم ٌنهتددع ناف يقاوبلا

 قف نلقق ةايحلا نم تلم 5 أ شيعلا تسبل دق يفإو

 . زجارلا لوقو
 ينطب ُثالم دق اًديَوْر الب ينطق لاقو وحلا ًالنمإ

 رعاشلا لوق هيلعو لي عم اهكرت بلغو
 لك ٍشيعلا نم الا ص ةلنحأ الف كلهأ ىن

 ل اعفالا ء مسا ةيقب يف اماهقاحلإ بجو هباب يف رم اكلمف ا نأو

 ا

 ديول نونا

 3 دقآل فَ ا دحأ بلاد ضامي آلف نونلأي

 ا يي ا 0 مق ب 0 ج مَرَلأَو

 نال قو عن انا بطلا ىنعمب 0 5 ريغلا لغفلا (وُتلاب فكوينإل ى
 ىأ .َنبَهْدِا وحنرمالا مال دعب عقاولا عراضملاوهو ةطسإوب امو. ترض وحن ةغيصلاب

 | قملظنال وحن ضيضحتل اوا ضرعلاو ا يحرتلاو | ينمغلا وا ماهنتسالا وا يبغلا ةادأ دعب
 . ةروصلا يف ةيهانلا الب اههبشل الب يننملا عراضملا 0 لهو َنَرْضَخ لهو

 رعاشلا لوق هيلو

 لوم ماقام اهيف فيضلاالو اهلل اهب ايندلا ةراحا الف

 رعاشلا لوقككملب يننملا ديكوت ردنو
 اميعم هيسرك ىلع ايش اناعب ملام لهاجلا ةبسحب

 ظ الا ةروورتملا لك )واع وو فقولا باب يف تمع اكاَنلَأ نونلا تقف نعي لام يا
 اتيقم اامقتسم هنوك طرشب مسقلل اًباوج عقاولا عراضمل دو كلذكو د« ىنعملا يف ضامأ

 الف ابوجو يش مناي كلذ ناريغ : ممانصا ٌنَديحالا هللاتوحن ةيباوجا ماللأب الصنم

 رعاشلا ا ادانألا ودب لدعم



 ةياقولا نون ١2
 حس بحسم

 نيونتلا فذح ىو 7 1 الالا هيف اهفذح كوني : كل ذلو املاح ا نيعوطتم ْ

 ىلا رايعاب اهييفردقن اهنا ريظألاف معلا ي لا جلا الكوحن امو + ّ,م ام يف ردنملا
 نيتتحلارثكا اب هذموهو. عومجملاو ىنثملار دل اهرخآ ةبباشم ع ِ

 لعفلا يبل اههيب ضرتعن ٌنون اهلماع نع اهلصفت ةّمصلاريغب ةب يوصنملا م اكتمل هاي نا يأ

 اهل لاقي كلذلو . اهانب ها را 5 ا

 اقّرصتم لعنلا روكذملا لماعلا تحت جردنيو * داعلا نون اهيمسي مهضعب و . ةباقولا نون
 مسإو . هللاونع ىلا ينَرَثفَأ امو نسل مونلا ماق وج ماع را ىف يي كيد قداقا
 00 #* كلو ىتاوخنإ باتو ٠ جاريد ابرج للا

 يفابرضي اهو ينكلو فا لاقي نا زوجيف . ةسمخلا ل اعفالا يف عفرلا نون ريغو روكذا ا
 ليعتست الف ةروكذللا فررحالا 0 اغاهنا ريغ ٠ اممف اًرج ع

 رعاشلا |لوتك اًردان آلا اهنودب
 يلام لج دنقأو ةقداصأ ينل لاق: 0

 زدنا اك اًردان الإ اهب نرتقل الف لمَ عم

 ادام يش را خيرت ام ىَرأ يكل كرم تاما 5

 رعاشلا لوق ةنمو .اهتإ ىخأ ةيقب عم اهكرتو اطاعتسا يوتديو

 اك انو ام يف كاذيلع يفنإو رار ال لحاف
 يف زوجي هنا لعإو »« قالطالا لغابغ اينو 00 نم لمإوعلا ةيقب غم اهنم دب الو|

 11١" هلو لدنلا اشنم اهنال * ماك ةياقولا نون نوكي نا:ةسخا' ل اعفالا نم انه ف وذا

 دنع اهفذحي ترج دق ةداعلا نال باتكلا لئاوا يف رم 5 بارعالا نون نوكي نإو. اط]

 دمع هيجدع ١ ءايلا نيب نونلا هذهب لّصفي و * نورثكآلا هيلعو روهشملا وه لوالإو ٠ لاشمالا هيك ١

 7س صا 0
 أ: دي ب بج 5 د سل 1 1 م ا ا م ل ا سل متت فا دانا نتتت يتسع ا 1 هم سل ب



 مسمع دم سس

 رك عجن إو ةينثتلا نون
 ا

 ا يردأ فسدت كالم دحإو لكن اف ٠ ىتثلا ةردع سخخنو محا ون ةطوقس
 ْ يف ةيربخلا ملثم مزاللا ءانبلا وذ يري كلذ ىلعو * ةفاضالا باب يف تيلعا نعل

 * ةيماهفتسالا كيف هدوجو يون : اك ردنملا نيونتلا فذح اهبف ىوني ةناف يل ردبع مون

 ا ٌهارجم ىرج ام كلذ لك ىلع سقو .
5 8 10 

 .ةنيزل ه0 نون يق
 2 مس 5 م2 2 6 ٍإ

 | هك رح 1ك يلع 5 وُ كر تأ عيَج وأ نيل ا

 ظ» ا رك سزو م 0 أ

 ْ امزأ ”يهيعم ةفذلا ىلا ايهم نراك امال را

 | طدلو ا يف نيودتلا ريظن يو ٠ انني ةكرتشم عمو ىنثملل يق 1 نونلا هذه ترايا

 (١ هده هتاكاللو »* بارعالا ةكرح ريظن ءابلاو اولا كفالا ا رماولتةلو يالا

 ا عملو ةينلا ىلع ةلالدلا نم اهب درسا! تردي الف هده كك دلو البق ةكاط 0
 نيكل ءآقتلا لصا ىلع ىلا عم اهو رسكق . نيونتلا نون فالخب اهكي رحت ىلا ورطض

 | ىاولا عم ةرسكلا لفث نم اًهيفخت عومجما عم اهوهتنو. نيلجرلا ُثيأرو نالجرلا * 2 ا
 ا ىه أذهو *َنيِنمْؤلاِب ثررمو ترونمإللا < اج وحن اهبسناجت ةكرحب .قيسكربدلا# ءابلإو

 ظ برملا وهج ةغل يو اه رول
 0 07 هملصولار ريض مال عمو و افَو ثيل 2-0

 كلذلو 0 فالخيمت اب يف ةلخاد اهن ال اهب يىصم نم هزج 106 نونلا هذه نا يأ

 أ لملف فيش اماف ريضب اهبوعصم لصتي ملاذا فيرعتنلا مال عمو فقولا يف تبثت

 | محلا ريبقلا نال سوط! حرض ين سل كامي
 م هيلع مالكلا نم رم دقف فاضملا نم اهفذح امإو 0100

 7 9 نع ينغب

0 
ْ 

 و نال 0

 0 ا



 نيوبتلا ان

 )000 راج زاتك ١ كم ان اا
 سبل ام يف نوكي كلذو. ةلبق عقاولا نيونتلل ةياكحلا لميس ىلع نوكي دق نيونملا ن را يأ
 هيف يح انإو بم ةنال نيوددلا ةوحتسل ا

 يرججلا اذه يرج ام كلذ ىلع سقو ٠ لوالأ نيونت

 : 17 لا او

 ند هادم 1 . مآ

 مجيب دير ملاك رج تفي ركع بني تفوصؤملا 7
 فرح عم في رعنلا فرح عيدجي الئل لأب بووتملا مسالا نم فّذحي نيوددلا بنراياأأ
8 
 ةيق تناك أمو لجرل اك ف يرعنلل لأ هيلع د تاخد ام لمثي كلذ ريكددلل 0

 ريرمغلا هتاقالم دنع اضيا فديو * ةروصلا 2 اعارعشال ران اك الوصوم اد

 ةفصلاب | يتيما روجخلا نا ىلع نالا كبراضديز وحن اههنيب لضفي الكل وب وحصمب لصحملا
 نم دري رخآر م ىلا اقاضم وب : الصنم نبآب فوصوملا اعلا كلذكو *«ك ايِإ ٌبراض يا

 اهيف طقسي يأ ارا 11 لا اكل ل ادع توازن يروا
 0 هاب ىفاهنم دخإ و لك لع مالكلا مّن ذقف اهريغو ةفاضإل اك نيوددتلا
 ا رج الع ٠ رح يثأر ةجا براوسكو 5 | مير 0 < هس لادا دوطا ددوع ص

 أاًدوجوم رقي َرَشَع آو براوضيف اكان ءانبلا وا فرصلا ا
 ١ ليست لوالا دغيم بصي كلذ ىلع ةانبو» طظنللا هي رهاظلا نيوننلا ماقم موقف
 ا اذه نا ريغ. ارق خاص يدنعو اًرعٌببراض ديز وحن يف نابت 5 اع يناثلا دعب اموأ

 دعب را زادخ كلذلو ردقلا /:نيونملا انجل فرشتيأل انمى. فان ل اهتتالا
 تير اي اضراع هانب ينبملا وهو اًظنل نيوننلا لبقي ام”ينبملا تحت خديو * ةفاضالاب
 ا طيح ار رغ ينياتسالا م مزال كانب يبملاوهو اظفل ةلبقيال امو

 000 ةيممالا رابنعاب عضولا لصا يف

 ظ

 م ومر <-ن مصرس 0 هس

 5 ا ع سس يا ىت اك يوني تايثإل ا فذحأو
 ل 4 0

 ل كثيح- ةفذح هوني ل نيونتلا ثابثإ كوني اك ةنا يا |



 ١ نيونتلا ١

 وغلا ةدش 0 ةلالدلل نيفرصنملا ريسكتلا عمجو درفملا مسالا يف 5 9 7 نا يا
 2 خا

 | ىحن كلذو. ف 0 0 ل الو ىتبيف فر 2 ةب صم هبشي ل ثيحب ةيمسالا يف

 امو لذأب تيقتسإو لح ثيْغصو لا ءالثهو ضاقب ٍترزموأ ىف تيار ادب واعاج

 اريغلا صوقنملا هل دلك فرح اما وهو ٠ . يفوذحم نع اضوع نوكيو * كلذ ع

 |ةملك امإ و * ةفوذحلا اهي ني ةناف 7 تررمو ٍراوج يل وحن فرصمملا
 | ةيعدإو ضعب ىلع مهضعب انلضفو نويل ! كأَف يف لكووحن 23 أر ضع و لك ف كلكر

 | * امم اء حب و كا ىّتسَحلا نامسالا هلف وعدت اماي أ نمحرلا اوعداو ا هللا

 ْ ذا 1 يا ةيهأو ذئموي يهف غامملا تقشنإو ري راما غ كلذو ةلمج اما و

 أ نيحو مويكنامز مسا اهلا اًماضم لامعتسالا اذه لتس ام ٠ ٌرثكا ْذِإ نا لءإو + تّيشنا
 ظ 57 اكابيلع لدي ام مدقن عمالا اهدعب ةلجلا فّدُتالو ٠ ٠.تقوو

 دانت |تييلطسل اول الل تامل يف اًمكَرمَو
 ا 'ارطضأ يفو ارك هيوبيِسَو صحو

 ً/ركذالا عجج يف تلا نولل ةلباقلل رع .تاملسك ملاسلا ثنّوملا عمج ين نوكي نيونتلا نا يا
 | عنتي )كلذلو 4 هع بكا لك نوك يف لداعتلا نم امهيب .١ نياسمك ملاسلا

 | ريكدتلا ىلع ةلالدلل اضيا نوكيو * راوج وحن يف ضوعلا نيونت عنتو ملاك تافرعوحن يف
 أ لوقتف ٠ اهريكتت ديرأ اذا بِ وخلعتلا مسا يفو يوي وع توصلا مساب مونخلا معلا يف|

 || تبلط اذا دي | لجر ايو مسالا اديك ىد نعم ريغ الجر هب تدرا اذا ميوبيس تيار

 | نيونتلا نوكي دقو +* اهنيونت عنتما نييعنلا تدرأ ناف٠ نيعم ريغ هيش نم ةدايزلا ةنم

 رعاشلا لوقكضلا ىلع ينملا ىَدانملا يف رعشلا ةرورضا
 ظ كابل تانساب تابع ىلا الع ٌرَطما هللا مالس

 ىدانملا بصن اذاامإو تييلا يف امك ”مضلا ا ديقموهو + ةدايرلا نيونت مهضعب 20

 |+ برع قحال ةنال تراكمت نيونت وهف يق|والا كلتقو دفل ايدع اي رخالا لوق يف 7

 | ةدرع دمج هال اهنا نيكت نيو ةرورصلل فرضيال ام انيووم رامكحل اذبر

 ظ ىلا تعد ام هفرص ىلا تعد دق ةرورضلا نوكتن فرصحملا مسالا ت 5 ل تنك هيلع

 |. لماتف. بارعالاوا فرصلا ىلعّترم اههيف نيونتلاو روكذملا ىدانملا بارعا



 نيوندلا ا

 11 لضوعلاك نوكل فيارعتلا فرحت ربح ةيلعلا في رعت اهنافادق ناك ذإو

 .فيرعتلا ال اهف لصالا كلذ ىنعم خلل لصا نع ةلوقنملا مالعالا ضعب ىلع لأ دازت
 !لظللاك رادضلا نعوا ٠ سابعلاك ةفصلا نع لوفنملا ملَعلا يف كلذ نوكي ام رثكآو

 يعاب كلذ ّلك ناريغ . ةماّيلإو ناهنل اكن يعلا ملا رع لوقنملا فيس نوكي دقو
 هياط لدا ل

 “درو لشابومو انورل ثديز دكت اللَأَو 0

 اَيصن اه لاحمأك هريكتت . ابَجَو املع تديز اًميرَو"
 ةلوصوملا ءامسالا نم يذلا وغ ابا ىنعم ربغل 3 0 د نا يا

 مع ةظونحم قو +رخآ نير عت اهم ديفتسي الذ اهتودب ةفرعم وه اه مص مسا تاللإو

 ىلع دازت دقو * ةرورضلا يفوا اًردان الا اهب وحصل ٌةمزال نيروكذملا نيبابلا يف عامسلااب

 00 لاطال ءاسالا تابوصتم ضعب ىف كلذو ريكدتلا بجو نِم اهب فرعتي الآم

 رودنلا ةياغ يفوهو .كارعلا اإل

 ا 12ه رصف نع... انقزطلا ٌيضْخوَت ثبوتتادتو
 حن لا فاضملا ريمشل ايف نيكي كلذو ٠ فوذهملا ريمضل | نع بونت دق لأ نا يا

 رعاشلا لوق نم ذوخام وهو كَقْرَط يا فركلا ضع ظ

 ابالك الو تغلب اًيمك الف رين نم كنا فرطلا ّن ع
 ةنص وا ٌةلص ةعقاول اك هل اهنغت طرتشا دق قلج يس نوكي ال نأ ريمضل | اذه طرشو ظ

 ىهو. ةمالغو هوبا يا مالغلا قلظنا لجرب ثررع الو ُبآلا ماق يذلا < اج لاني الف
 ظ نبيرصبلا بهذم

 نيونتلا يف
 سس نون " مسأ كرفم فرص دعو



 26 فيرعتلا فرح

 دازقأ قاردسبال نركتش للدمام أ + ةيديملا الرز اةيزو طن ةدويتم مل را هيلا
 ..ةارللا رف لضقا لجرلا و ةقيتملا نايبل وا. ١ افيعض ناسنالا لح وحن سنحلا
 ةغلابملا ليبس ىلع اًراجم وا - رم اك ةقيقح اهاح لك لولح صم نا كوالا يف انامل
 نوكيف ةيدبعلا ام أو * اقلطم اهيف بح ال كلذ ناف ةيناثلا فالخب ٠ لجرلا تناوحن
 . ةفيللا بكر وحن نهذلا يف هرارقتساب و ٠١ مويلا تئجوحن اهبوعصم روضحت اهعم 2

 ينائللو ٌيروضحلا دهعلا لوالل لاقي و .رادلا تعب مثاّراد تينبوحنركذلا يف همدقتب وا
 فيرعتلا فرح ةقيفح د م مهنا لعاو *يركذلا دبعلا ثلانللو ّينهذلا دبعلا

 ءادتبالا ىلا لصوتلل ثديز ةزشإو اهدحو ماللا وا ماللإو فلالا عوبجم نوكي نا نيب |
 ماللا هل حلصت الف ةملكلا ردص نوكيل عضو دق ةنال ل والا ىلع نو رثكالاو ٠ نكاسلاب |

 تراصف عضولا لوا نم تديز لصوت ةزمه ةتزم نوكت نا نيب !ونلئخا هيلعو* ةنكاسلا

 ريخالا ىلع نروققحلاو * لامعتسالا ةرثكل تلصُو ةيلصا رعطق ةزهوا ةلكلا نم ا<زج
 »« فور ا ابا يذلا فّرصتلا نم جون ةدايزلا نال اهيلع دازي الو دارت فير

 نا نسحيالو لاب ةنغ ربع ةيلصا ةريملا ١ لعج نأ ماللإو ةزيطا عوبجم ةلعج نم نا

 كرا ةلف ةدئاز از اهلعج نإو ٠ ماللإو ءاملاب له نع ربعي 0 ماللإو فلالاب 4 1

 طظتف ماللاب ةنع ريعيف اهدحو ماللا ةلمج نم امو * ماللإو فلآلاب وا لاب نع ربعب
 تزد 0 رهو

 6 51 0 و 4 ترد

 ةيوستل | يف اه ا عيب أ ةينئتلا دنع مالعالا لخدتو

0 2 2-2290 0 00 

 اهله دع لهنا ا» ةعريس 0 يل تريوام

 زعاشلا لوقك تعج وا تينت اذا مالعألا لع لخدت لأ نا ا

 بَدَحأ ٌبردككإو دعس نب وررعو سدح نب ورع ناريعلا ينبرثكي
 رخآلا لوقو

 اوقب الو.َنمنب اف زونكلا ورك . . لالا ةربابجلا ةرماكأالا نبا
 ١ تراصو فكييعتلا ابنم 57 ةسناجتلا تايمتملا كارتشا اهيلع ضرغ دق ةزالل كلذو

 رعاشلا لوق كلذ ىلعو ٠ سانجالا ءامساك تاركن

 ركللام نب دعسّلثم اًدعس أ لف ةريثك زبوعش نم ادوعس ٌثيأر



 .ديز قي !ْنأ را يفن اد ةروكذملا ةلملا يف قو اذا نا يا
 راقب را « تبع وحن ًالعفوا . رمق ريغ اًديز نأ نم ُثبجعوحن اهساو ١
 نيردصملا لها اناضم اهدع م لدم ردصملا عم ردصملاب ةادإلا كلت 0

 أ لك كلذ ىلع سقو *«رديز مايق مدع نم تبع ةلثمالا يف ليواتلا نوكيف يناثلا ىلا
 ا ليبنلا اذه. 0

 ه1 زوق ركل ليوا 2 ا ا
 ا 00 رح رآ ناك لمقر دصللاب ةليوات درطي 1 مسأ نع هب ربخأ املك نا يا
 ناك نإو *ردي ز قدص تباع يا ٌقداص اًديز ّنأ د كل رقد ردم لأ فرص

 * اًرجح اذه نوكت لع يأ 2 اذه نأ تلع وت هلا ًتاضم نوكلا دق اًدماج
 ىعم تدآفأ كين انا ءان ةنحل اذا بوسمملا, نرالاذه ةيِرج تناع رذني نأ نك

 رسل ا ارا

 0 ا ردم ع اقْذَحِناَمَي 5 هب تنحل

 ناف ٠ لاثملا يف م ردم نع فواتحلا نامزلا فرظ فلخت يكةرركدلأ امد يا

 6 يو ٠ ءلطنلاب ةلوصوم ام ةئنلخو فرظلا فك هوفص ةّدم دارانل تيما ةلصا

 رعالا لوتكوب يننملا عراضملا . كل تقلا يضاملاب ايلاع

 لو نيعتسي مل ام ملعلا اخا |وهضهتي نأ لاهجلا نبي الو
 اذ هب في مياعللو لو احلا حوني ام كلك الوحخ تلا عراضملاب :لضوت دقو

 اهلا 5 وف و هيلع :5 ةضخلا ةي ب ردصملاك ةيمسالا ةليحلاب الصو زوجنو* لابتتسالا

 لورق يزف نع وهوا تال ا. كح . لصاو هلا ام كآيلخ لصإو
 لاعتسالا ِ يفولأم ريغ نيعضوملا ينليلَ اهب لصولا ناريغ

 مل

 لصف
 فيرعتلا فرح يف

 يع يِذَلأ همم وأ سهلا درت ماللأ وأ بنيرعت فرح
 0000 كاي رتل فراج كنيس فالدخا:لعزطقف ماللاو ا ايما َنأ يا



 ا ثادحتسإو مالكلا يف نانتفالا كللذب دارملإو تيأر ام ىلا ةنعلدلعف اًرج
 عيسوتل اهيلا اندرطتسا دق ةينايبلا ثحابملا نم لئاسملا هذه لكو * هبلا ءاغصإلل

0 
 ةيفرحلا ثالوصوملا يف

 3 وام ردصمب هاو ةلصب ول يي ٌنآو امو رالص ه4. تل ل يع ا ا
 اناا فراح ناكأم يو ردصملاب لّوأت ينلا ةلجلاب لصوت فرحالا هذه نا يل
 ناريغ * ةيفرحلا تالوصوملا اهل لاقي كلذلو يبن اكليوأتلا ليبس ىلعولو 1
 ةحوتفملا تَأو لالا ل لوح دلال زيصاس كيسا ولو دن ظ
 || غي طرتشب و * نيرمالا عيجت امو - ادتبملا بابب ةصوصخم اهمال يالا لعا ةدّدشملا |

 فالخب هل ردصم ال دماجلا نال اقّرصتم اهلعف نوكي نا هتلمج يف طَرتشي ةيلعنلا ةلرلاب
 نوكي نا اهمزلي الف ىرتس اك ىنعملاب ذَحْوب نا ينكي ردصملا ناف ةيممالاب لوصوملا |
 هك < ءابم 0

 50 00 ا ا 0 0 ارضا عراسملا بل مي /

 نيلخش اننا ىف اورفكنيذلا دوي اً وحن ابل اغ يئمتلا ديفي ام . دعب ةعقإو عراضملاو ظ

 | 00 مرتين عين دقو متولضيول ماكل لما ل تر وخنو

 وتحل ظرف وهو اا ا تننم ول كّرَض ناك ام

 :أأ| ام ثتبجم وحن عراضملاب لّصوت دقو ٠ د ىلطااط تير يضاملاب ابلاغ لّضوت امو

 | لوك ةيمسالا ةلمجلاب لّصوت دقو * لاما نايزل اهعم نييعتيوهو ٠ رعد ديز بيرضي
 ا ١

 0 ا يس اعل

 كل ذ لكىلع سقو مما رت يبا نورس داو لك يف مأَرت 21

 ”ةلكدنك اهرذم ردصممل اي ءاحم 1 فان كانه ْمَي نق



 رئاضلا م 5 ا[

 3 ْيأ وعدي مهلا َك ا كد زيك كسلا ري دل
 ملا و النمل ضرعل ريضلا عضومرهاظلا مسالا عضو نمسا دق ةنا ها| ؤ

 * عضولا سكعب ريمغلا نع ةيانك عق ةو دقرهاظلا نوكيف .كوعدا انا يا كوعدي كدبع ظ

 نم كلذ هبشا امو ٠لزن هبو يا ٠ لرن قحاب و قنحلاب ةانلز :اوحن نيكمتلا ةدايزلوا| |
 ' 01 لاذنل كر يمغلا ةدييي ال ام ديفي عقاوملا هذه يف رهاظلا ناف * ضارغالا

 0 ف كلذلو دبعلا ظنا

 أ ”قأ وه لف 0 دَقرماَظلأ َجضْوَمُ ريض اك

 55 ناف دكا هللا وه لقوخن 0 دقريمغلا كلذكو يا

 هلال ءرماتم نابي ىلا عماسلا قيوشتل كلذو . هباب ىف تع اك نآشلا ن 'راكم عضو دقأ
 0001 ل داري اذام عال مب

 نر يس 2

 ى 2 ىى - كي 17 ظ
 ىلا ةبيغلإو باطخملاو ) اك) وا ىلا كاهج ىدح) نساني اريمغلا ف نوتضاي . مها يا
 ريعتلا دعب ةيفلا قيراط اذا اكاهتبحاصب ريبعتلا دعب اهم نورّزعيف ىرخألا ةهبجلا

 | يف اكس ا فاح لع نوكي نا كلذ ىف ظَّرتفي ةناريغ 0 ٠

 حا لع تراك ناآف ىردلا باط مكلو متيرس لاني نا يضنقي سايل ةلا ناف لاثملا
 هذه نيب عقي تافنلالإو رج لييقلا اذه نم نكي موك ن يذلا اااه انا مس
 هلا, نراك يذلا دبعا ال يل امو وحن باطخمأا يلا لكتلا نم نم عقبف ٠ اهلك تاهيجلا |

 نمو + ًالككو كبر كو ناطلس مهلع كل سيل يدابع ناوحن ةبيغلا ىلإو . نوعجرت د

 سأب نم انرصني نف ضرالا فيس نيرهاظ 0 موق ايوحن ميلا ىلا باطخلا |
 ةداعبملا فلعل للا نااويف جير المول نانلا عماج كنا انير وحن 2 ةبيغلا ىلإو : هللا

 اا 7 ]1 نم لزنا هللا نار لأ وحن مكتلا ىلا ةبيغلا نمو * مظنلا لاغم هيلعو

 ناف. 00 . ابناولأ اقلئفم رتارُث هب انجرخاف
 ظ "لهو هللا ساب نم مرصني نمو ًاليكو يب فكاو كقرأ هيلاو لاقي نا يضتقي مالكلا أقايس



 ١ /ه رئاضلا م كي

 | 002222000529555 يب
 أل مهيأر ّرقلاو نسهنلاو اًبكوكَرشَع دحَأ تم يفاوحن اًقلطم لقاعلل ليعتسي
 ءالقعلا ةلزنم اَّرن هل دوجتتل اب تاروكذملا هذه فصو دارا ا لئاقلا ناف . نيدجاس

 1 كوب ىلعتي امو ريمضلا نم يل لعتسمي ام ا لعتساف كلذ نود سي نقل

 رتل نرغب شو مم كري أم يف لسْمْلآ بْلْعَو

 ليعسيف وريغ ىلع امم لضفالا بلغ ماقملا اذه ا نيب كارتشا عقو اذا يا

 بدعي ومنو ٠ ممديأ نيب رون عسي ر تانمو وااو َنينمْؤملا رت م وحن اعيمج امل هل ام
 لان كلذ نمو ءوسلا نط هللاب َنيناظلاو تاكرشملاو نيكرشك او | رتاقفاملا ةيقفاحلا|
 اذه ىلع يرجي ةناف ء العلا عم لقب الام كارتشا للا اذه نمو + تيأر كرا |

 رائخيف تالفاعلا عم امو - َنييئاغلا نم نراك مآ دهدُللا ىرأ ال يامون يولشلا

 ةنودب ةرئاس ل اقيق ٍبجمالو- ثارتأس قاينلاو يرإوخلاوخ بيلكتلا

 دال رهان فاتك , كسي اري نيد امد

 قو دم نراك دحام فريم نوح اج
 رعاشلا لوقك كلذريغ يف ار اًددان مي تسلا نأ أ

 لوُلَسو نماع ةنأر ام اذا .٠ بس توملا ىرتال مول انِإ و
 ظفلب نولهجيو نوري لاقي نا سايقلا ناكدقف ٠ نولهجت اموق مارا ينكلو وخنو

 قالا هو لوالا يف نيبلكمللا نع ةرابع موقلا تاكاك نكلو موقلل ةفص امال |
 باطخلإو كيلا | ظناب نولهجتو ىرن ليقف ظنللا بناج ىلع ينعملا بناج بملغ يناثلا
 راك اظنلل| في ةّياضفالا رابنعاب ةرهاظلا ء امسالا يف بيلغتلا اذه عقي دقوأ

 2 ا ةيلطفالا وج دف ابنعاب وا: ثنّوملا لعركذلل ابيلغتر لاو ظ

 ل اعتسالا رداون 0 ع



 رئاذضلا ةغلا دوق. هم
 ل ا م

 57 تدلك اًنلطم ثلا نمو ٠ لج .راك ارت رك دل لاب اه 0
 لاجرلا لافي نازوجيف . ءاسنلإو ونلاك عمج | منإو٠ تانبلإو نييبلاك 00 قلو
 ا دق عوج فه نمرتكما نال كلذو * ادرج 1 1 شم 00

 افاد رغما يصر ساس ابق نيعمج اب ىف ملا ماسلا ثنّوملا عمجو ٠ عنجلا مسا ةبشاف ةنم ا

 ىلا رظني ناز زاج مت مو 0 كلا عمجا ريشا لوصالا وا دقاورلا ضعب طوقسل ا

 ةعاوجلاب دلي وات لع هيلا دئاعلا را د تاروكذملا نه نم ر دحإو لك يف ظنللا ظ
 ةيعمجلا ناف ماسلا اركذلبل | عمج فالخب ودارقأ بسك ةلر مضيف علل ال رظني ن '

 اذإو * عمجلا ريض الا هل لعتسي ال كلاذلو هيف دحإولا ةروص ءاقبل اًظنل هيف ةقفجتم
 الك لاجرلا تلبقا لاقيف ةلكاشلل اًبلط اوميب ةبسانملا رانخلاف ريضل إو رهاظلا عمنجا

 كلذ ص ىلع سقو * تاغللا مصفا يف سكعلا نسحب الو ملك لا :رلا لبقاو
02 

 هلل عيج قحكا ذل ل 0 و ا

 تيأر اك كنّوملا نم لقعب ال ام ةعاجل تالقاعلا ثانالا ريمخ لّمعتسي نازوجي يأ |

 رعاشلا لوق هيلعو لاثملا يف
 1 عاب يلا يناف ةدوع 1 ىَوللا تامامح ب 1

 قهو٠ ّ 0 يذعلاب نيس ةع ةعم لابحلا انرن ان! وبن ركذملا عم كل اذ ليعتسا دقوأ||

 نسحال اف.ةّلقلا عيجي لوا عجل رييضو ةراكلا ١" مجمل ةدرتلا ريما ليقو # ردات
 نه نرسكتاف نب 9 2 لمتالو لكل يف ترسكلاف اهرمك عوذجملا لاقي نا |
 بادب ةلفلا عجن أ .قرنلا نوكي نا نكميو لوقا *« امنيب قررنلا لكشنسإو» 9
 مضعل كلذ ىلع صن ايمّلتلا ىلع ةلالدلا قذف ةريظن ةنال تالقاعلل عوضوملا ماسلا عمج

 00 0-ع ع 2و دلونب

 ٍددعلا نم ىكدالا فرعي لعق ةلعف أو لاعْفأَبو لعفأب
 دزت الو اهظنحاف محلا كاذ يف 7 لخاد ١ اهيا عمجلا ملاسو

 باوصل اب عا هللإو ٠ ةعم تالقاعلا ريض ل امدساب كيو 0 00 7 و

 لمحت ثيح لقاعلأ ةلزنم لمي آل ام َلْزَن امن
 / 0 توعد نإ يني كبزح لعين مة لد ل لاما



 ٠ افصل ملقا 1

 ةمالعو ل 6 -2 0 1 0 1 80

 م انك لز اللو ايَف عشا :أنلتحاو نكس ىلا

 1 ايف 0 ا 0 اري رب 5 ٍفَدَحَو

 ىتح اءابشإ وا 0 ابضاقوس او ريش | هز نو لا ةروكدملا ميملا يف زوجي ةنا يا

 4 0 اهيدلوت

 ربكم 9 0-00 نم جو 0 آل اققتسا 0 روكا ص ا 0 رائخو
 رعاشلا لوق كلذ ىلعو . مَن اك اًءابشإ وا اًسالئخا

 0 بميصل ' ةحداف لكس رمملعو ىَدالا نم ةاجنل ١ مهب رم

 ا يف ةحودنم شو هنالك 6 ذأ ءةدفم ا م :اكر اذا ةنقخم نيف تروذل ا

 ةلالدلل واو اما اب ةن 506 نأ الط عم 5 23 ٍ لصالا نأ 7 3 قالطالا ىلع نيل احلا

 عضوات لا فلاتر أ معضوآلش متنا لصاف. رك دلا عج ىلع

 00 "0 برضو نتن ١ فان الا ١ عج يفو

 لاو ل ىلا ةلالدب «انتكا لاعتسالا ةشكل روكذلا 0 0

 | 7 دالا لع ردكلا كعل ا ةيلصالا انكر ا 2 اهالت اذا مملا هذهأم

 ىل ةتباث ةفوذحلاو لولا در ىلع بم عابشالاو . نركاسلا كيرحت لصا لع 2
 ىخن قالطالا ىلع | داو اهذر بحت زيلع دار عقب مام 0 557 5 ويم

 كلذ لك فرعاف * اطوصا دا شالا 0 رئاضلا نال ”ومهيطع ا هوهبرضأ

 ةدعاقلأ ا نونلأ 1 ةدحاو ولك لقاع ريغ عِمَجَو

 ماسلا عملا لشي وهو ٠ ةدرنملا ةقّولا ىرجم هل راوضإالا يف يرجي لتعي ال ام عمج ن يا

 لاخلإو ْتَرَأ تارت ١ لاقيف ٠ قاينلإو لاجلاك اتلطم رسككإو تاّرِجْشل اك اقوم
 قاينلاو ةرئاسلاجلإو ”ةرمثم ت تارشل ١ لاقيف ةفصلا مج اذكهو* ْتَضِبَر قاينلاو تراس
 0 0006 امم ملاسلا ركذملا عج ىوس ام لك يف يف محلا اذه اوحابتسا دقو * ضار

 كلذ يس ج ردنيف ٠ لعافلا باب 1 رم اع فق لا ل ةلعف قلت ام لكو هو عمج



 رئاضلا مق هنناذ

 ا ثيأأ راك لصالا يف وا لاحلا يقربخلاو لادعبملا نيب.آلا عقي ال كي

 ْ اهريخ يف ٌلقبو ليضنت لف وا لأ بوصصم
 هس ا ع 98 ىو 5 0 هم

 ةراح ١ ك انه 5 كذبك 0 راسل 5 باطغلل فاَحلاَو
 هى 8 0 0ن 0 -و - - 0

 لعفلا مس نم ضعبلا 3 اضيا لصفلا دنع بصنلا ريض ينو

 ٠كلتو كاذ وحن ةيصخشلا ةراشإلا ء "امنا ىف سالك كفردت لسا فاكلا لاي

 ضعب يفو ١ك ايإ وك ايإ وحن لصفنملا بصنلا ريض يفو ٠ ٠ كل انهو كانهوحن ةيناكلإو
 فرح كلذ لكين شو * كَديَوُرَو ك اهون فرظلا ثنا نع ليف ل ىلا لعفلا َء ءناا

 بار ؟الأ ْن ا هل لحم ال

 5 © نس 30 2 ساس نص

 تعقو دق م نراكيل | اكو ثع رف ذر ممكن كيلا | ىورس عمو

 3 ' عضاوملا هذه 0 ةراشإ ىوسام يف عورذلا تامالع ابتملت فاكلا نه نا يا

 59 ينيلع ام امك اذو كو لاف كلذك و بطاح ل اح ىلع لدتل ريبضلا فاك يلا

 ل اهييغو ةراشإلا يف لستلا اذه نم يق دب ام كلذ ذ ىلع سقو . أو أ نم ريخ مران

 ةيناككا ريغلا ةراشالا يف قتكي 0 ا لهو 3 رثل اهو امايإو كايإ

 لاوجأ ىلع ال باطخلا قآطم ىلع اهيبنت ناككلا ةراشإ يف اك عيخجلا عم ةحوتفم فاكلا
 دوذح كلت و ةلوسرو هللاب اونمؤتل كلذ وحن عورفلا تامالع نم *يش اهنحلل الف بّطاخمل
 أ اهرسكر دنو ٠ اًقلطم دارفإلاو تنل ١ مزلتف تاككلا ةراشإ يف امأو د اهودتعن الف هلل

 : رعاشلا لوقك 3
 ركلا انه قيرطلا سيل اط !واونف راع ضرا نم َنارْوَح ْتَطَبَم اذا

 عورفلا تامالع قاحلإ نم ةعم دب الف لعفلا مسإو ريبغلا نم كلذ كسوس ام اًمأو

 لصف

 اهتاقلعتمو رئاضلا دوبق يف

 ليس انونلا 5 7 ها 1 مل |ورمخَأ َنيلقاعْلل

 ميلا !واعجو . اوب رضإو نوب رضيو |وبرضوحن طنف نيلقاعلل اًريض واولا !واعج مهنا يا
--- 



 ؟الا باطخلا فاكو لصنلا ريمض
 1 0 1 ا 1 ا 1 تا سل يسع سو اص مي عم يم عع ع سل معصم مع ممم ا صعص مع ممم ل 2 22-22-22 مي, م جيو يل همر ١ م رم مم و وسم ميم يل

 فّرصنلا هيف يقبف ريمضلا نع ٌلوقنم ةنكلو وريغ و دافا دق ةنال فرح هنا يلا موق

 61 6 4 ا 11 2

 3 و بفيرعت هبشؤأ هلضملا لك فيرعت ةط

2 2-7 1 

 ايزتنمل ره نامي 3 21 ايصن 0

 ا دج لك كوكي ناسا الاخ طر نا ياأ

 لما م نضرة نما و) 6 ةدئاق ياما عتخل كركم عيانل ابربخلا نابت نجا
 وعل سدجلا مالي فرعملاكةّنالف لوالا اَمأ ف ةفرعملاك ايهم لكن اف ظ

 1 ااذه ناكاملو + ةيليضنتلا نيب هنارتقال لأ ليييدل و ينال امو

 كح ربعي ال كلذلو بارعالا نم عضوم اضيا وتيمسا عمدل نكي ل انساب نوح لصتلا
 مورا يصرع زيت الا . ل انملا يف تير اك دبصن ىلع قبيف ةتانل اب بوصنملاربخلا

 م ةتيَر هانا و ميلعلا عيمسلا تنا كناوحن بوصنم دعب عقو ولو وعضو لوا يف يتلا

 كا سقو. نيقابلا
 قو نع اربح اًدْرَط هيلا قرف اهسأ 8 5

 دعب عقو املك نوعفريف مس اننا لع لدعم ظفلل ارم

 رعاشلا | لوقو“ نوملاظلا م 0 عب ةءارق هيلعو ٠ ةنع اًربخ

 رَدقَأ د تناالملاب اهيلع تن يك را ا

 0 ءاسك بارعإلا نم لحم هل نوكي ذعيح)

 ا
 ومع 2 مز2 كد 21 2(

 ا 1 عوضوملا زييقلا نود دع 0 96 0 نا يأ

 ةناف للانملا يس اهالك اعمنجا دقو ٠ .اناسل ينم صف ا وه نوره خو يوتا تعا

 ا.نارع ديكابلادارابو يا طلع ةروصقيا ةدافإلا ن نايعا صيت !ةدارإ امج

 ىهو 000 يس ند[ اف نوي ا وغ نادل



 كىللذ ع رتثسل اهوحنو 0 | مقار 0 اعوفرم ناشلا ربض نم ناكام 7 ا

 رعاشلا لوقوخن يف 0 ام مسا عقإول اك فر لاب عوفرملا امأو امك ليلا
 للا مادل اكرهدلا ا قو مولكلا وأي نموه امو

 اقوذ# ةرامضإ بجف نيتفتحلا و عمألا ظفللا يف اًرراي رّكَذيف اتلطم بوصنملاو |

 رعاشلا لوق كل : 0 و ُِ ا
 ياك ل ام نسل كرما ملعق ملعأو

 : رخآلا لوقو

 ٍنانح ا نك رخل ا قرشم ل ردصو

 اا يملا ةماي للا موب م اذع ٌقئادلا را نع 31 ! وحن اهريغ عم فذح امبرو

 رعاشلا
 2 1 0 2 ل 2

 لَّرعأ وهو هب لزني هتدعب ةبوني ارما قأيال نمّنكلو
 رخآالا لوقو

1 

 00 1 1 كن احإ ايننا اعط وتبت نأ لمآو رج
 ل اعتسالا رداون ١» نم وهو

0 
 باطخملا ف اكو لصفلا ريض يف

26 

 ةلصفنم عفرإ رضم ظنلي لصف اًوشح وات نم ٍربخ

 ًالقن ريض ْنَع لصق فرح ل آل لي ريو عاش انكَوهَو

 نمربخلا زييفل ربخلإو لدتبملا نيب اودح ضرتعن لصننم عفر ريمض ةغيصب لو ؛ هنأ يا
 ديزل ٌةفص عماسلا لب نأ ندما لمانلا أنه الول عركلا ناف ٠ ميركل أوهدب ز وحن عبانلا
 | اال ةنوهس كلذلو ٠ رت ايكةيربخلا تنيعن اهنيب هب ءيح الف ربخلا رظتنيف

 9 وازييملا اذه يف هيلع دتعي ةنال اداء ةنومسي نويفوكلإو ** تييرصبلا حالطصا |
 لصالا بسجب وه امنا لاعتسالا اذهو * ا اداع نوكيف طونسلا نم ةيربخلا ظنح
 د« ىرتس اكيرخأ رضا ارغال روك ذملا سابتلالا عقي ال ثيح ٌةولخداف ةبف |وعسوت مهنكأ م

 بهذو .٠ ةلبق ام بسحي كلذ ريغو ثيناتلاو رك ذتلا مق فّرطتي ”رييض رويشملا يئفوهوأ|

 . دس هس دج سحب ع حجم كح دج



 1 نأشلا ريض
 هد مع عسسل

 نوكي نا بجو هماهبإل اكوم رييضلا اذه دعب ام ناكأملو . ةلحار ةليبقلا شو .مداق

 دوعبال ةناب صنخ ريضلا اذه نأ معإو .* ماهيإلا دعب نوكي امنا جاضيإلا نال ةنع اًرخاتم

 دك ٌوبالو . هيلع ةربخ مدقي الو . هتعإون.دحاوا + ادتبالا الا هيف لمعي الود ةدسب ام ىلا يؤ

 2 0 ا 0 راو يلع فب الو ةنم لال

 0 هيلا دار 0 0 ا ةماقم

 والم بازغلا
 «يو ل : 6 سس وع 7 2 ل كولا 8

 0 ا | دري هيف دير 5< جيشنا ديم ادعبملا باس و 92

 َ ن كسا تأ 6 0- هه ع

 صن ام لكل عفرلا هدعبْنم عت هرع ةليجلا ربك
 الددو دج هلأ وه لق وج اد برع دآم نوكيف !دعبلا باب مزالي ريمضلا اذه 5
 ادطز ولطم ورع ةنأو م1 نوكيف ربخل إو ٍلدتبملا اون هيلع

 رعاشلا لوق كلذ نمو. اًرج لهو رعاش ركب
 ةعنصا ثنك يذل اب يترك اج! طاش ناطنم نانا نأ

 رخآالا لوقو '

 ةعيرمو ففيصم ةنم الخ عيرو عدوملا طيلخلا الول ةنإ اما

 رخآلا لوقو
 رفظ نم تثش ام لَ نمنح دخلا لع قالا“ وحلا هيلع

 هيضتقي يذلا با ارعالا لحم يف اهتمرب نوكتف ةروكذملا ةلجلاب ةعرتم كلذ لك ف وهو |

 ناكل ةنا ملعإو + درت | ىلع ونودب بّصني انف لك ندع راو بجي كلذلو ماقملا |

 ةمسا مزلي ام زعاونلا ب نرم هيلع لخدي مة ل2 كر مزلي ريكو ةثرعم ريجخلا اذهأ

 | اهتإوخإو داك هيلع لخدت الو 00 ذإلا ةربخ مزلي وا سدهلل ةيفانلا الكر يكتلا |

 ريمض عم ىئأتي ال ادد اينما نحل منار لا يخل لايف اه 2 هج
 لعوا ذاعف كلذ فالخ درر أ هو. عملا عجرب اًريمض نّمفتنالربخملا ةلجج نال نأشلا ا
 أ
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 ناشلا روب انا

 كلذ اه نكي )ل نإو ا وح لصعت مسقل ةلا اهب 5 يتلا فر>الا عيمج نا 3
 نعال فذح زوجو + ٌبرضأ ال اًديز 5 لاقي الف اهوحنو ةيفانلا ال لثم هنودب

 رم اكةصقانلا ل اعفالا عراضم يف كلذ نوكي ام رثكآو ديكاتلا نون نم در رجلا عراضملا |

 رعشلا يف رينك وهو. 2 اتفت ال يأ فسوي 35 انك اَتوحن وعضوم يف

 بلاك طرشل 0 اهيلت امال احم _مسَق ف ذح عاشو

 ةنرتنملا ةئطوملا ماللاب اتم ةلوخدم ناك اذا مسقلا فذح مالكلا هي عاش دق هنا يا
 ا رع ا دع الا ةلالدل 2 مم نوجرخي ال اوجرخأ نيلوحن نإب

 نإو وحن طر هلا لبق ردقتف ماللا فذح عم فّدحت دقو »+ وفذح زوج يف بلاغلا وهو

 0 ا فانلاب طوب رت ريغ بارما نال مو.دعطا نأ نُلو يا نوكرشم. وكنا غوبفعطأ

 ةيّطوملا ماللا اط لاقي ماللا د دا مدلل نارج ةنوك نيعتير ذكايحو م ةلعج

 اهدعب عقاولا باوجما ناب ٍنذون كل 3 ةنذاللاو دي يا مسقلل باوحلا ضو اهمال

 ناريغ ٠ لعن قلعت 00 6 لعنسأ
 ءابلا عم امأو . مهضعبل اًقالخ هللاو تفلح لاقي الف ءآبلا ريغ عم ةفذح بجي لعنلا

 هللاب لاقيف هراضإ زوجيو بلطلا يف هللاب كنلعتسإو ربخملا يف هللاب تمسقأ رع رك و

 بلطلا يف هراضإ و ربخلا يف هركذ رثكألا نا ريغ ٠ امهيف
 مل

 لصف
9 

 00 ِف

 ا ةروبم "ازا ريق ناشلا نع نكي
 كلذلو ةنع ثيدحلا دا يذلا رمالا وهو نآشلا ن 7-5 0 ازيص ٍنولعتسي منا يأ

 اذهو + ضيا ةصقلا ريض 3 | لاقيف ةمقلا ك1 دقو * افلا رف هل لاقب

 طبار ىلا ج -انكال كلذلو نآشلا كلذ يف 0 ةدعب يلا ةللا نومضم عم دمتي ريمضلا
 ولا ”اذ1 ام قئالعلا ةارفالاو ةبيغلا ظفلب نّوكين نأ ةمزليو .ةنع اهب رايخالا ىف

 نيسل امإو.اعنوم ناك ةصقلا وأ ١ كل ناكناشلا هب دارملا نارذ نا كلذلو ةصئلا
 ريمالا وه لايف ةلكاشملل اًيلظ ةدعب د ةدهلا ايامك نان نييجلا | دحا

 بيس سيسي دعس
 2 0 ا 2لل 222 ل  ل



 11 ركل
 عحس سصحصمصل تعم اح 2 دسم ب عمم حلا

 را ارك ام ىلع كلذ لكن مانرصقاف

 2 - نإ سر يحد

 اضن 5ع وايل ذإ --. «:بللطلا يف الج راس ١

 العر! و 0 ا اب يربح هباوجي طكري مسَقلا نا يا
 هذهو»نيلسرملا َنَإ كنا ميكحلا نآرقلإو وحن ناعمدجت دقو . ُئانلز تا كاتكلاو
 ةعوضوم اهنال تحل باب صنت و ءادتبالا مالاط لاقي ديكانلا مال يي ماللا |
 أاوراجا مهنا ريغ ءامسالا ىلعألا لخدت ال نا اهيف لصالاو . هيي اك تابثالا ديكانل |

 0 ضيا اهنولخديو ٠ مسالا ةينكي هنا ار اك عراضملا لعفلا ىلع بابلا اذه يف اطوخد

 هبشيف ل احلا نم يضاملا برق دق نال انيلع كرت ا دنل رش اون دتب نورثملا يعاطلا لع

 هدعب نم اطل ا اًرفصم ه 'وأرف اير انلسرا نالو وحن ًاطرش ةمدقتي لام كلذو. . عراضملا

 !1 ىق رم اك طرقلا باوج ا دا رثكح مسقلا باوج نال ابكرت بج نورفكي

 اي . باوجلا ناك ناف + ةيضم ىققحت اهمال دق ةبسانت الف ًالبقتسم نروكي نا ةكحو

 انوا نيذلا تمِتأ نيلو وجنام ةادالا كلت نوكت امر ةكاو . هيلع ةلخادلا ةادّآل اب طبر

 نم هللا ثععبي ال مماهأ َدهَج هللب اوس رن الأ كيلق زرعت م51 لك باتكلا
 لوتكلب ةطبر ردنو *«ددعب نمردحأ نم ايكسمان !ابلاز نلو وحن ْنِإ وا - تومي

 رعاشلا لوقك ناو . .ةيجن ملقم نع 7 0 ملاخوي من مصعب
 انيفد انا قاما معمجي كيلا اولصي نل هللإو

 رعاشلا لوقك لعف نم بلطلا ىنعم نمضتي امي ”يبلط ١١ لوط

 ردجل او ٌرسل ١ ينك يضري 5 ةبابص اذ را ساب كلشيعب

 رخآلا لوتك فرحوا

 ادرج شيع اف ةقار كادي ناقل لاك أت

 رعاشلا لوقك.آلإب طي تلاد ننال 00

 _عطنم فوغشمل كلئانل يف له ةفداص رتلق الإ كبر هللاب ا
 رخخالا لوقك اهات ىلا ةيقرخإ الب ىلا, اذهالا كلاس ام يأ

 *تريتثأ وأ اسنن تْشَع امل نيرا اذ اي هللاب هل تلاق

١ 
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 منقلا 7
 ا سمس ( 1

 ل

3 
 ٠

 نبأ كلذكو يل مسق هللا توي ريدتتلاو ا 0

 لّصوت اب مزش نا ريغ ٌنلعفال هللا نم وحخ ححالا يف نيمبلا عمج شو م هلا هيضو ةزيملا عنب |

 7 وسو 0

 مس سب نه

 ك1 ]لأ ىداياك 0 ا
 .وريغو ل ابقالا بلط نم هل ةفورعملا ضارغالا ريغ ٍضرغل لمس دق ءاذبلا نأ يأ |

 ىحن يشمل - بدلا ةعيضل أب اع تدان ا وحن ةّلبلا يف محرتلل نووكيف

 كلذ هبشا امو . لزانملاو لالطالا ء ادن يف اكرسحتلاو٠ هاليو اي

 هماكحاو مثلا ف

 دل اف كاب وبلظ أ ١ هت ويكمل هان
 0 ريتا دكان رات نوكي وهو ٠ مالكلا يف ديكأللا ءافنال لمتسي ا نا يا
 ىهو دم رص اّمإ كلذ لكو. مريغب مرد فر 5 بلطلا دئكاتلا

 *وريخل عضو امم مسقلل ليتسا اموهورجيرصروغ ام و .مسقلل ةعوضوملا ظانلالاب ناكام|
 00 (52) ةعوضوملا فّرحالاب 4 ةنم *جرصلا نر كيفربخلل دكوملا ام

 و هللا 2 وحتي يرصلاريغو ٠ 1 يبييس اك هللا نيِعو ثفلحأو ثمسقا وخغي نوكي لق

 00 *« ةماسقلا موي ىلا نعمل ةحرلا وسفن ىلع بَتكةنو ٠ هللا دهع|

 مسا هتاجب هل لاقيو ٠ هللا كتدتكو غب حيرصلا ريغو طقف آيل اب ةنم يرصلا نودي

 فاطعنسالا

1 

02: - 

27 

 02 ل 0 ١

 ىذدحا م ايل اعزمَم ٌلوصْوَم نك نعي أو ول 5

 ّنآعفأل هللاٌِّم لاقيف تيأر اك ةلالجلا مسا ىلا اًقاضم ملل لّمتسي نيهلا ظنل نا

 : ي رعاشلا 3 0

 هللاَرَجَأ لاقيف ضيا فينخلل اهنون فا كم .* لاعتسالا ةثكل انيق بل اغلا 0

 قه يس |وفّرصت دقو * ةفوذجلا نونلا ىلع بايعال مب ّيخ يلع ملا قت رذظيحو ا

 تش لاوقا ثاغللا هذه يف ف ةغل نيرشع 0 را ضان 3 ع :ةلكلا ||.
 را

 سل



 ١16 ءادنلاف ردا

 2 لابقإل موض م باذن نال داو تدق

 ]ىو ال قرو لع او ننمشاو ايأو يأ رم اكبابلا أ ينو اي يف ءادنلا كل 0
 ندا هاو اا . عيمجا يف فيذختل إو منلاب
 قاف اربع اي هللار ءاب هيف تنو ولوق نم رم اكضحلا ىدانملاب سب ل ن 'نمأ دنع انا
 | لابقالا فظل ةعوضإم يف فرحالا ةينب امأو + ةنم صاخلا او نيت ساس

 ملعتسو تماع اكوريغل اهعادختتاب ايف 0 دق ةناريغ

 اَيتيدَف ام ِديعبِلَو تَعاَش  اًيوِبْرفْلأ يذل رص هيَ
 نيب ةعئاش ةريغو بتزقلا” اهب ىداني ايو: "بير ثلا اهب ىداني ةروضتللا ريطأ نأ ىل
 +« ةاحل ا روهج ةيلعوروهشملا بهذ اوهو ٠ ديعبلا اهب تاسداني كف 1 ةيقباو ملا
 ارد ل رم هل ا ىادانيف ادم ةلزنم لؤي د ذك فيغو اني رفلا نسكت 0 ملعإو

 ” دعلا د كلذ نيكعو تيرثلا د اهوعر هلع 0 8 ءادنلا

 ل عتسالا رداون قرد ورع

 ديمق. هيل ماي ليقو .٠ ريدك تالا فذ ايدو ١
 ١١ ارخ اهدعب لغنلا 00 0 اللا ١+ اهمال اطقف اب دعب تدي دذ ىدانملا نا يا

 رعاشلا لوقكةيمسالا ةلجنإو  اًبارت تنكينتيل اي وحن فرحمإو . اودجسأ ايالأ
 سأل كفل اس اهل َلاطو تأ لكلا انامل ضخ ناك

 اباحجو +كلذ ل لابو نوع و ريدمللا ناك ماقملاب قيل ام انفرد
 ءادنلا يه لوالا ل اذملا يف 5 ٌباطخ اهالت نا ليقو. ءادنلا ال هيبنتلل لعيح مهضعب

 برقالا ةلعلو . هيبنتلل يف نيرخالا نيل اثملا يف ام ريغ اهالت نإو. لبق هعوقو ةثكل
 فارلدلا ىلا

 رطل اس ص ل سمس سل تمل سل كل تقم لال لتس سا سلخ هس تم اش 2 2 333 11 02 جت 0609009 اوبل زاجل اجا اال 31 ااا اا جه اه ا تع صا اتا هات:



 بلطلا تاودا 71

 ة«ارفيف 0 مر ةبم هنأ علو اًقالخ بلطلا نم يجرتلا دع يف نا 4

 رزجارلا لوق ينو . ىسوم هل ىلا ملطف كارتخلا هفاسأا تامسألا ولبأ يل عل صنح
 داق | نبا ةيللا انلذي ١ "”اجالؤدو ارهدلا فْؤرَص لع

 اهتارفر نم ٌسسفنلا تو
 نول لوق يف ءافلا نمد: دنع اضيا همزج

 رمل كينلتعارسعلا دشياكنم لِ 1 ّيوحن كنم فاننا ا

 : 0000 طلو ماودزا ل ا

 ا ا قو .عراشم ا 3 لآ 6 د دعو

 ال صام مري دلل نو .....اليغتسأ اَمْولو الو اهْطَو
 ارددتسل ا 0 فتينعلا بلطلا 00 ضيضهتلا عراضملا 0 ]عمل م نأ 0

 فيضلا يرق الولو كابا مركت الا وخ امولو الولو ديدضتل و نأ ب لأ كلذكو
 َتظنَح الهون مدنتلا وا وتلا نهب دير يضاملا نهالت ناف 0

 و ه1
 رج مهو ت كلل ام يال دهعلا

 ضرما ْودأَر نفسو اروط . نضع وأ ضرع الأ لَو
 هللارتغي نان وبحت ال او ,نيللا بلطلا وهو ضْرعلا ليعتست فيذخت 2! |, متل اب الأ نايا
 ىحغ ةددشملاكضيضغلا الأ لعتست دقو * اندنع لزنتولوجت ْوَل كلا ام نبا دازو * كل
 + ةيفانلا الو 0 عزه نم ةبَررم نيرثكألا دنع قو - مهامبأ وثكن ام موق نولنال 3
 اًديز الهون ارب دقن ولو لاعفالا ىلع 9 زدتتل ضاعلاو ضيضختل ١ تاو نإ معأو

 آ 001 را كاران بجو كلذ فال ”يث درو نات ةيمرك ا[! رع اليل ةرورر

 د وتلا ا ا ا

 رخلالا لوقو 37

 اعتقل يكل ا طوف يب دج لضفأر بيلا َر رفع ودعت

 هيلع 15 : يلا نودع الولو ”ءدقنلا ناك البف 00 ىلع اههاف



 1 للقلا كلاوخا

 0 لوتك قلالا فذح دعب ماللاب ةرو رجلا ميم نكست دقو
 ظ ٌركِفو تاقراط 0 ينتفخ ) دّسألا ابااب

 ل عم عفو نأ ؛ هر ٠ اني [يرضم زو امرلع انكي اك رأي ماهنتسالا ء ءامسأ عيمج نا معأو ْ

 ْ ناف الإ و ٠ هلماع ىفتقم بسحوبف نولكاستي معو نوبلقنيو طا .يأوحن ينل لماعل ْ

 ريغ ةلإإ نموحن ركن (مساوا.كدنع ْنَم وحن ةلمج هبشوا: ماق نم موج ةلمج ةدعب عقو

 ماهنتسالا م 3 لج كوبا نيو مسالا ن ناف. درج دورا اديلم وف هللا

 ءادعبالاب ىلا هده امك دمام لع محلا بلطل هب وي ةنال ”حالا لع اًريخأ
 ةيفرظ ال ةنا عملا. ةريغ وا اًقرظ نوكت نا نيب ا + راب لاا

 ذو راش ىف تنك فكو دما كك وغو يحبس الام لبق سكو ناف ذتيحو. أهيف

 لف يا يا كبر لعف فيكون قلطم لوعفم وا  ديز اج ففيكوحن لاح يبف
 نيفتحلا دنع رانخلا وهو لعق

 م 656 9 25

 يراط ديف يفللأ ىعَمَنكَف 2 راَكنإل مهْفَسأ امير
 2 تب نم - ةمصاس < مرع < سر

 هذبع فاك ا رك ةزعن ينتابثإلا 0

 ي١٠٠ ىري ريوهف بيغلا م ا وحن يف لأ م ةراكنإلل وكي دق ماهفتسالا نا يا

 فاك ار تايئالل األ وقت زن ةدعب عقو اذا مث نمو * كلذ ةدنع سيل
 كلذ نوكي امرثكأو أ ١: ىننلا يفاو + هل ينن ىندلا ر مكب! تالع هَل ف وهيا: هديع ||

 آلا ناسحإلا 2 ازج لهو هللا آلا بونذلا رذخي م وح اهروغ عم كوكي دقوا ةزممطلا عم

 ل سلا ىف اهي نحوي املا ةدعمجسم (كلذلم . رج اهداف ا يا ناسحإلا | ْ

 خيرصلا
 لعلي يجَرتل اواليلق اهب لهو قيل أو تيل مو

 0 وأ. دوعت 6 ,شلا تيل وحن اوصل ىلع 3 تا نا ياأ ظ

 نم  نوكنف 5 ا مالا قمت دقو + ماع لهاجلا تيل وحن لوصحلا رسع ناك

 ا | له ون له كلذكو * اهدعب باو 41بصن كلذلو انل تيل يا نينمؤملا

 كلذ دعب ثدحي ا ل تت اطوهو جرا ا لا * انل ]وعفشيف

 »+ ثراث ىلع كسنن ”عخاب كّلعلف ون كك مال عفوت وهو قانشإلل وكت دقو. 1

 00 0 جا 1 هش ا ات ا راحل ا ل د 724 + ع ها رو ا هلم ا ل ل ا ا ل + ٠2 2 605 5 مح د ع تو جس ع هج ا مص مع مح



 بلظلا تاودا ركز
 : ض 1 1

 فطع ١ سا نافع نرمملا فالخي تب د اك هع ل مل يل نأ 0 0

 هلع سقو. اًركر مل عيبسل ول د2 مم هنن لهرحت آب اهدعب
 0 0- 57 0 2 و

 أو هريغل امو ليقع نوح ل سيب يب 0

 ٍنامّرلل 1 3 نبأ ركل 0 دال 0
 2 5 2-2 5 0 0 ١

 ددعلا دنع هو نيأ نيك يات ا ل

 ااد11 | ورق فاعلا ريغل امو: اننلل اب: اذه لعق نموت لقي نا لّصتست نم نا 0 ظ
 .نونمؤت نعب ثيدح ٌيآبو نايا نهةتداز مكياوحن 3 ام تيس كل
 لا ودعت منك امّنأ وحن ناكل نير تدعكا سك زغ لافل كنك

 ترانا او لبتسمل او يضاملل / ليعتسُت منا ريغ الايك دغولا اذه ىتموحن نامزلل
 .انيلع كاملا ل 0 او تفك يعجب ايل اخ 7 كاوا . تيأر كليب ةتسملاب صلت
 0 لد نمر علال أ ١ ميرم ايوحن ني .أ نم ىنعب ليعتست دقو

 ةبسنلا 0 مانعا اهصاصنخال طريغل لمست الف رد روصتل ابا ةعوضوم تاودالا هذه

 هلت 7

 ريرقت اك ماهسالا ربل ريخش أي ُباصيِدَق لحنا
 لا

 0 مس رم نرخ ب ن

 تلق َتنأأ وحن ريرقنل اك ماهفتسالا ريغل مدختسي دق تاودالا نم ركذ ام لك نا 1
 نركب وحن داعبتسالإو - هللاب ن نمؤت الانل ام نه بيغتلااو . نيا ياو. قولا نئانلا
 . لينلا باعصاب كبير لعشر فل ع ]ل أ وحن ليوهتلاو . رسب سسك لو مالغ لإ

 ملعاو »< نمارخألا نم كلذ هبشا امو . هيلا ع هان 2 لارش) بلس رع تورم ٠ْ
 قرح لماعلا ناك اوس اهنل أ فذح بجي رج لماع اهيلع لخد اذا ةيماهغتسالا ام نا
 ْ لوق هيلءو اهريغ نيب و اهنيب قارتلل كلذ - تسجل م قون آيا 010 0 وحن

 نعاشلا

 لرلعلا ءادشلا ٌمانَح ٌماَنخل . مكمل اط دق هْوَسلا ُءالُو كلتف

 ردنالا لوقك ةرورضلا يف امابثاردنو

 د 8 ِ 2 لع 2 زاك ميل ينمنشإ مأق ام لع



 لطول ةرات نوكتف: : اهريخيدا دا زوج يف قابلا اهيل ا نع اهب مهفتسي د ري
 كاردإل ةراتو ٠ ورع ني ل أو ديز ماقأ وحن ايفنوا تابت نيرمالا نيب ةبسنلا كاردإ

 !مايقلا ول اتا يسب اكئ1لا ناف . ومع ما اق نيزأ و ل
 انتم مافن نييعن نع يناثلا فو" ندرماا الكل وج نال رخآلا نع وبقو اهنم دحالل

 كا ل نم لصاخما كاردالاو اع 5 كن“ 5 اهدحال مايقلا توب ا

 ْ لوؤسملاو +« قطنملا تاحالطصا ن « اهو روصتل ١ ذل لاقي اعلا ه لصاخماو قيدصتلا

 ديز ئاقأ وح يفو ٠ ه ةللادسلللا ىح عاخ دي زأ وحن يف نوكيف ٠ اينيان» ةزمملاب ةنع

 بلط تري نا بجو م 00 وهديز ركب خرا 0

 | 00 حو ا 0 عم لعل مانا او 9 ا

 ذلو 0 5” 000 مول 00 لهو 0 0

 ا وريغو اذهب تدرفنا

 0 0 2 نا ل .ءاناخب د لج

 0 ةديقم يف اهنسالا كارت ا 0 > 5 0 0 1

 لعنللا اهيلط ةّدشل لعف 5 ةدعب _مسا ىلع لخدت ال له نا ملعإو عتاضساكمسلا
 .ماق ديز له لاقي الو ”ئاق ادا و ندير ماقول لا لاخمألا باب ىف ماك

 يلعالو ٠ يننلإو باجيإلا اطاتحال طرشلا ةلمج ىلع لخدت الو دوت يطو

 1 افا له لاقي الف . هعوقو نع ماهغتسالا ينانتف عقاولا ريرقتل اهمال ال ةيديكاتلا ّنإ
 اذاو لك كيلبلا 3 ايدل اهيف نوعسوتب ماف ة ةزيطا فال *مئاق اديزّنإ له ا موقل

 ليعتست "دقو * نالا بهذت له لاقي الف لابقتسال اب ةصّصخت عراضملا ىلع له تلخد

 3 يت مأ 1 لدي ف قا نع اهدعب كلتف ةزيطاك نييعتلا تل



 بلطلا تاودا. 3-0

 3 رعاشلا لوتكا

 بميصل كليم رول 83 لو ناتو يعءاقب 00 ا

 نإو ٠ يت وا ٌرما وهف ىندالا ىلا ىلعالا نم ناك نا بلطلا اذه نا ملعاو * ْنّكَيِل يا
 رماها هل لبق نيب ناسا ذي ناك ناف 35 ف 0 ىلا دال نم

 ايطاخم دز ا اع 6 مو را ارضا

 نا وحن مل 1 الد كه . رضاحملا لعف نم لوهجلا ىلع نالخذت الو ,ماللا نا يأ

 بدول 10 عكا وحن بطاغلاو. را دلع الق مك نإز رحالت ةمدخلا
 الو ديز تي 3 21 عا ايرا 1 ما ىلعو * نّيغت الف تيرتشا نإو

 لوخدل اب ماللا نع ال درفنتو * ا ا رذخؤي الو نضللا رطقبلو ور رع نع

 اهيوخد لقيو * اهاعتسا يف كير لح درع اها نال يطال
 انلاللا انآ. انيق كتير الل مودك كل لَصْألَف |رموق وحن مولعملا 3

 000 ةيدجالا 1 رمل 0

 . ملكنملا ريض ةنع بان يذلا فوذحما لعانلا نم ةقي 0 0 ؛ ةعم بلطلا

 رعاشلا لوقوحنو عاياطخ لولو وحن ةريغ ملكمملا عم
 7 مضارجلا ابيف ماد ام ادب اه مالا 5 اذا

 ايم بلطلا ىف يف جردنا دق نوكيف ملكتلا يف هل كمل ريغ ةكراشمل رسيا هيلع اهلوخد ناك
 كلذبف م ضعب ةعار ةك مول ولعملا 0 درك لوخد ةنم 1 *# وريغلأ

 ا ا | فالجاوع ينسي ودب ء| ةحيصانل نال ار دل

 هرملا اهات ىرس وعم . ٍديِدلْاَح ُكاَرياَسْيرَو
 0011 دك نمالا قاف . الل دويعللا,بلطلا ىنعم ريغ ىعم يبلاو رمالاب داري قرنا يا

 اورج وأ ملوق اورسأو وحن ةيوسنلإو ٠ رويصل نولعت اهب ةنا مئش ام |ولعا وحن ديدهتلا
 ةحابالاو ٠ . نيقداص مكن ا ةلثم نم ةروسب |وتاف وحن زيبجنل |و. .رودصلا تاذب ميلا

 اونوك وحن ةناهالإو . دوسالا طيخلا ن م ضيبالا طبنلا كل نيب ىتح |وبرشإو اولكووحن

 رظنإو هللا تن ال وحن ديدهل اك ياما نه ضعب يبن داري , دقو * اًديدح وا ةراجم

 ماقملا ةلهجي ام كلل ذ ريغو ا الو 1 لقوحنةي دوستلاو ا



 [ بلطلا تاودا

 ا 5

 راحألا ووو رفات 0 ودب

 الرو قاب نوت و ع 5 ريغ 0 عم 2 انوه سلايل
 انآ ا 0

 3 0 رم 0

 5 م 5

 ا ع بملأ 15 مروع 2

 أ ةناف يتلا ينرمالا ةغيصك ب لطلا قتغم ريغل يرملط ىلع لدي ام ظنل لسا امرا
 || اذه ذه نمو هيأب يف رم اهنع رابخلإلا وا ةنم بجعنملا ةظع نم بهجعتل | ةاشنإ اهي داري

 /| ريغو ماهنتسالاب راكرإلاو رمال اب ديدهتلا ةدارإو ء ءادنلا يف صاصنخالإو ٌةبدَْلا ليبقلا أ
 | قاب ام كلك

 0 هى نضاصصع تسال سل هج حاس لسع 2

 يا ا أضفاَو اَعَمَجَوعَمو اَظََلاَم َلصَألآَو

 ضاق تنا ام ضقا نما رجل دوج طدالا يف اًبلط ناك ام بلطلا يف لصالا نا يا

 1 هللا كاّيح وحن طنف ىنعملا يف اًيلط ناكام فالخب حرم ضرالا يف شم الو

 بلطلل ميختسا دق كبح ةنال انما اذه يف ليحدةئاف ديزل
 ا

 ملا

00 
 هتاقلعتمو بلطلا تاودأ يف

 يقتل لع ناو 1 ع لا
 دو ابان ىخك ميل وح ماللا ةطسإوب ام رمال اب لعفلا ثادحإ بلطي هنا يا
 || روهج ةغل ة ةرومكم ماللا قو + الوحن ةهالا الب ةكرت بلطيو + ةوحن ماللا

 دقو . يب اونو يل اتسم اهنكمن رثكل ف هآنلإو اولا دعب عفن لام برعلا
 ل ل0 م مح طش نا ع دج مكون مث دعب نكست

 ع

 | در



 ةماكحإو بلطلا 0

 | ارب ان ءاشنإ ىلا تكن مث لصالا يف ٌرابخأ اهناف اهريغو بجيتل و حدا لاعفاك |
 دوجو نع ”ةانعم دوجو رخأتي باطلا لود ءاشنإلا ن ]3 نأ ملعإو اعلا

 1 لديال انام و ال مايتلا ثودح ناف 02 : هظفل |

 دنع نوكي عببلا 200 ,ادلا كتعب وحن ولظنل دوجتوب ”ةانعم 2 نرتفيف بتلطلا

 بادب ةءاشن الا ينانللو ى يبلطلا | ةاشإلا ناو كلغ د شنت م ظنا املأ

 7 الخ" هيف يعل ف رب 51 ورث 0 محا

 لا لوقنملا فالخب هل عضو دق ةنالرمالاكبلطلا ىلع لد ام ءاشنإلا يف ليصالا نا 7

!| 

ٍ 
| 
 ا

 صن يلا ةيجراخلا ةبسنلا 0 ٍصخت اهب 50 املا نا يا |

 عضولا بسجب اهيف كلذو . تعنلاو لاخإو ربخت]و داطلا ع 7-2 ءاقإل ١

 كلذ زاج انإو * عضولا فالخمت 0 ةناف ادتبملل آخ ةلطلا ةلدحلا عوقوب 3 الفأ

 ةاشقتل 200000 ب م كوب ” ةلصلا .نال تاروت نم ريغ 0 ربخلا يف

 سيل ذا ةّيآشنإلا ةلحلا نط لص الف هصيصخت 6 ١ توعنملا عض وتل تعد أو ةفصب اببحاص

 001 را ىدحاب ا ىلا ءيث ةبسنل ةناف ربخلا فالخم . 0 ةيشل

 رابنعالا اذه ىلا هذ د ذاق هيأب

 مثل زب

 هماكحإو بطلا يف
 ” ا 1 1 هيماح ت6 <66 مود 8
 لصحي ل امِلاصْححسال وهْذِإ لقسلاي باطل 0
 "كال كاد اقع لاَ 3 نإ

 ظ
 ظ
 ظ

 . لصاح س لامة رليصخم هب تارملا نال ا رمأب ا بلطلا نا يا

 222تت----

0 
 ال بولطملا ها كيلا نامز ىلا ةبسنل اب ولو لابقتسالا يف آلِإ نوكي ال كلذو ||
 ناكشأ ىتت ١ ينلا اهيا اي ا اف * بلطلا دعب نوكي 1

 ْ ابو كبقتسالا يف نوكي 0 ٍلصاح ريغ وهو هماود ليصحت دار 8

 ْ رعاشلا لوق ةنمو ٠ وكَح ىلع بلطلا ىتبطني ظ
 ظ مسم ضررالا يو ا 2/1 ألا نم هيسفند 3 : كيلا كيك د شعم ْ

| 



 ١ هز/ مالكا مشت
 تست نس مع م عت حست حاج اح 4 اس سل حج اج دج حت عصام ع همم دعس تح مسحب دج ريوس

 -_- هس هينحح سمجح تحس جم

 اا ا |
 ' توصأ | ناك ان لشي وو هيلأ بوسملا ثوصلا مسأب ى 4 دق مارا بحاص نأ يا

 لقم يا قاغ جانج ثم ينل ذازجارلا لوق ةنمو . رقاغ بارغلا ىهن اك ةنم ردصي
 رخآلا لوق ةنمو ٠ ْنسَدَع لغبلا تسي امه هل تّوصي ناك امو بارغلا جانج

 ةيوتلاو راها نيب يذلا ٍْع ندع ىلع ففدب ثلهح اذا

 نا 3 اع لك يلابأ الف

 || رسكل ابقاغ تير ل اقيفسايفلا وهو هئانب ىلع كح نئتيحو * لغبلا ىلع ةئلمح اذا يا

 | |ثبكرو اقاغ تيأر ل اقيف برعم عقوم هءوقول بّرعي دقو * نوكسل اب سدع ثبكرو ظ
 ظ نيقتحلا دنع رادخلاوه لوالإو ٠ اههيف بصنلاب اسدع

 را مس د ه-

 يع ءاشنإ رع ِهتاَذل ةنزكذ أ أ قدصلياَكدَيَحَو

 || لمخي ادي رضا كاشنا 0000 ال (ًةلط. < اج افيك مالكلا كانا يأ
 ظ هللا مالك ويف لخديف ديز «اجوحنولئاق 00 اضنلا عمق عم ياكل ذا بذكلاو قدصلا

 ْ نا امِإ 2 كلذ وم يش وبلا بسي الاموهف ةاشنالا امو * كلذ وحنو ءايبنالاو

 ٍ مذلاو :سدملا لاعفاك لدي الو ١ قابض اهريغو يهنلإو رمالاك سلط ىلع لدي |

 ظ لاهتحا تاو )ءاو * كلذ هبشأ يا اذه َكتْعِ و ديدقلا رو مسقلاو بعت 1

 رديز حدم دال لد نلجأ ايو دير لجل منو لكشي ال بذكلإو قدصلا |

 اناس ينس او حملا هي ووتسل تابثإ ال ملكتملا داقنعا م هنسوح ,.1نرد عنا وأ

 || ل كناف تبذك هل لاقي ال نكل ا كلذك 2 تالا مكتمل لاقي نا نكمف |
 روهج دنع روهشم ا وه*ءاشنإو ربخ يلا مالكلا ةمسق نم هان ركذابو+ بت لو جدن
 كلذك نودي الواربخلا وهو ةيجراخرةبسنل ن ا نإ ملكلا نال عت ا وهو نيققحلا |

 لماتف ٠ *اشنالاوهو
 هلياس كا هع 6 سر رسل 8 م قل طوع

 ببهتلا» حلاك الرمألاك بيلا ١ اطل ىف لصالاو
 - يب



 _ تاوصالاو لااعفالا هايس [0
 سس ا ل م ا

 ةلباقو اماعأ تلاق اعم دش كيران ىتح يثكمأ تل |ةف
 يؤ ةلملا كينادال فرصني : الام بارعإ هي نرابعإلا مالعأ نوب رعي ميك ودب 5

 ىه كلذو ليق ٠ فرحا ةئلث ىلع ةئازل ازلا ثانالا مالعأ ف نرم اهوحنو دانس ةلزنمب دنع

 مالعا فال ا ىلوا بارعالاف كسا ةذه ِق قنص ريغ لدعلا نال أبيف بوصاالا

 اغلا فراج دغل ناالاا عيا دنع ةينبم تناك كلذلو ةروكذملا تافصلإو يناعملا

 نال عت | يف هانبلا ضن مالعألا هذه ضعبب نا ل رس اذا هنأ ملعإو *« ل اعتسالا يف

 نغ لقت دق ةنال فرصني الل 8 بارعا برعلي و كد م هي الإ لاعف

 هعضوم يقرع اك ثنّوم نع
 تس لَم تا أ م اس سس كر 9 10 كم ْك

 البن مو 0 كل 0 ال5 ىبسي ! لعفل 00

 انهو لعف ا خس 1 8 اسايق جزم ف 2

 يف عقي الو اًريمخ لون ال مسالا اذه ناريغ. لعنلا ىهسي امكرمساب سي توصلا نا يا
 الام "ا نأ امإ وهو_ * لعفلا مسا فالخب مالكلا بيكآ ارث نم ىف

 "ا ناهلل أسد خانملا ريعبلل الك د كاعد را لدبلل ع يرق لك ار

 هاو ةارعلا او | قاغو فيلا عق عقَو | ْبمقك ةعومسملا تاوصالا د .نرم ةياوص -.

 ادرج 0 1 0 ناكل هت ع خارص

 ل ا 00 . د 5 0 0 نوكيف لكحل ا
 لكو +كانه تيأر ف لع لعف م سأإ ٠ نو أ ىعللا كيذا عضوا ظل نع ائاناو هيسفن

 يف دب ف عقو اذا 1 داي 0 تأ فالذي نم ءيش ىلع س انتي ال عاج كانلأ ! ذه

 بويل تيررم ا كنا يقاس نا لح هوميسك جزم و كك

 * اما يقوهو ٠ فتيبابلا يف اعاوم وهف وريغ نبونت امأو 6 5-2 اع رد ا

 ةلباقملا نيودعب تحلم ”مضعب ةلعج تاوصالا : ايما ىف | - قافتالايركت نيربت ل جفال
 ىهو ٠ مسالا ماهل ا هنوك ىلع دزي ملف ثتوصلا مسأ ِ ريككتلاو فيرعتلل ينعم الذ

 ا صال ا هله 2 هد
 3 ب

 1 هيارعإ ىلإ وعدي دق كاذو هي ىهي دق توصلاوذ ةراتو



 هه تاوصالإو ل اعفالا ءامسا

 ةنال ايدعتموا امزالدب يس يذلا لعفلا لع لعب لاعفالا ءايسأ نم ٍدحإو لك نا يا
 :. نيالا رذحا نات اك داسنألا رافحو دجن ا لاقل ا« رغ تابيه لاقيف ةزغ يَا

 عي حلا عم دحإو ظنلب نوكيف < اا فرصا دز لاعفألا فرصت فرصتي ال ةناريغأ

 لاك كيو دو 3 رفلا تامالع ةقحلت قرح وا ناك أوما هب لصتملا ريضل ١ ظفل ناريغ

 ! ! ةيعا ليني الو هلوبعم ىلع مدقي نا لعفلا مسا يف طرتشيو * رجب له و اديز مديِوروأ|

 نا الو اًرخّوم لعب نأ رذقي دا يحوم نال اد دز ل أي طرا

 ا اقلك | ماكحالا كاي ِق تللذ حا ةراشإلا تمذدقل دقو -4 عم ىلآ لصافلا لت ظ

 كمي و هن قفل :نيوبلاب ركع لع ةرادم هلكرتلا نا: انوا ا

 تكس ال نا روع دب دحلا اذه نع دير نيو رحاب هض لاقي هلي ركب لع ىلا
 ةنم ةقرعملا تروكتف - ل انمجال اب ثني دح لك نع تكسا يا نيونتلاب اوصو ١ دريغ نع
 مزلي ام ةنمو. اهإوكريكتتلا مزلي ام ةنم نا ريغ . + ايمالا رئاس يف 15 ةماع ةركدلإو ةصاخ

 م تا ل دل او نم لوف [ امأر يدك ايه دب ع لا لا ا
 اوفلتخا مهنا م 2 تب رعت ادوع ا ال ام ظنل !«ياوصتسدل

 0 واع دق ةنال ديرك يصخت 5 ةنا نيققحلا دنعر اننلإو لعفلا مسأ في رعن ةقيقح يف

 هي ومجس بهذموهو . دب 22 2 لعنلا سفن

 بالالا نأ
 5 م ءءٍ-_ تك 1 ع و ن2 ٠ 7 هو

 4 عب انوي ا رم نم ص 2 اهنخ ناضرو :
 ص - 2 2-9 5-1

||| 
 ظ ىحن ءادنلا يف ثانإلا 46 227 ١ تافصلا او ةوملا مالعالا نم ٍلاعق 0 ١ياأ|

 8 فيرعتلا, نزولا قمابإ هنيباشأ راكلا طفاش ىف لاق دي دباب يف رم اكعاكلاب |
 ٠ كارمال ءالقبك نابع مالعا ةنم مالعالا تحت 0 و اا لها دل قو لدعلاو

 ْ رعاشلا لَوق 5 نمو ٠ 0-2 ةديحك ملل دايك يناعملا مالعأو ٠ ضرال ا

 مالكلإو ة 50 الد ةكر ان

 00 0 يناثلا ن

0007 0 



 __ تايصالاو او ل اعفالا هامسا 0

 ١ الارواج كله ذمؤمو ٠ هل عضوم الو 00 أد نأ راثخلاو بارعالا نم
 م 5 0

 ذي 0 لاَرََو و 0 دري رمال ل
. 

 ا لك ا عقلا حجي لاجترأ 0

 .لودعملا فلا رتو لوقنملا يف ديوُركرمالل ا

 يضامللو- رثكألا وهو رم اي تكسا يا ةص خت رمالل قايف لجترملا امأ أو * هيلع ديزيالو
 الا كلذ نم ا * يبكي يأ ٠ 3 ةيفختلاب طقوحت عراضالو قرتفا يا َناَتْش وحن

 بهذم وهوا امريغو راو لان 1ك يفرصتم مات ريفا لعف لك نم ىتبي ةناف لودعملا

 0 كر 38 علو 4 كار 0 نم ّذشو » ةاحغل ١ روبمج هي وه ٌْ

 ١ 1 يا ردا نع ؤ
 راكنإإلاب فور للا طلتخإو . راقّرق اصلا جيرفل تل

 مالكءأ 0-0 نم عمس امال ١ م لكلا نادك 3 لرش انآ

 0 هبإو ٠ فنكا يأ مو ٠ 9 د يا ةليركذ ام ريغرمالل كلذ نف 2 فرعلل

 او ٠ عرسأ يا رت ثميهو و ل وا ليقأ يا ليَ ةنم يلد زوا ثيدحلا يف

 000 : لرتعا يآ كيل. رع ياقلب دل كدنعو كا هو . تمجتسا يأ

 اكتر اعتسم 00 لا ىف افلاو ركاب يال اع مددت يا كمامأو
 . ةوصل أ يا ا جون ل 0 1 8 راضللو *اًلمبأ يا َ 0 .عَرسأ يا

 رهشأ ينو ٠ فكي يا لجو دقو ٠ ٌنيصتسأ يا رو - تبمجت *: أ يا يو اًمإوو دو

 -لاعتو تاهو لَه يف فلذخإو جاهركذ نع انبرضا ىرخا ٌثاغل اهرثكا يفو لوقنملا

 0 الا لح زاب لوسي عفو مسأ يل | نيرثكآلا دنع راثخلاو

 ا( ١] ١ حرقت ياعم درنتا دقو ,زشع سيكل ةبكرم ليح نا معاد + نافّرصتم

 رعاشلا لوق يف د ام ضيا يو فاكلا حن ل 2 كامو
 سا لا ا

 رموقأ َر رتخنع كس 0 ذأ هل أقسم 1 يسفن 6-50 دقلو

 فخ كيو اهاصا ليقو * رجز ا يف ليقف اهيف ٍذقتيح فالثخإو

 5 هَ

 1 اقئلأَدَع هلعني لكَو
 : هدحصع#



 رك تاوصالإو ل اعفالا  ايسا

 نالثلا 7 0 ل ةتيانك نرتنتف ءاربشلاو نيا ل نم ريغل لعل ناك نا امو -

 ةنالثلا أو نالقلا ىلأ ون ىتكلا كل ذكو .. هريغو لقاعلا نيب قول ةنالثلا هيمو
 © ومس رم 1 0

 ا هول ةعيلط مهو ةعضلأ يوّذنِم لوهيبخلا نعاذكا

 نب ةعاصوم ملوقب بأ هل فرعتال يذلا ريض طال
 رعاشلا لوق ةنمو٠ ةعماق

 ينيردزت كل ابأ الكذهل ٠ عفق نب ةَمِلقَنب ةعبلصأ

 عنتي كلذلو ةّيسدج مالعأ تو + كلذ ريغو يأن أكو ناب نب ناي مطوق كلاذكو
 ةروكذملا عاسالا يف اييداي را دفنا عم اهفرص

 ع

 تاودالاو رع 0 0 ظ

 0000 12 لمفرمسأ ينأي
 ةضعب نوكيف ةيصخشل ١ مالعألا ردع ير ا 8 ٍلعنلل مسا يناي يا |
 تارط نعوأ :ليمأ ب دي ورك ردصم نع ًالوتنم ةضعب و .تكسأ يا ة ا

 ا ةناف ل ازتكولعف نع الودعم + همي مّزلإ يا تالق مح ياك ككلنودك هسكف |

 لوتنملاب لصخملا ريمفلا عضوم يق فللخإو * هيوببيس بهذم وهو. "مالا ىلع لرتا وإ
 كيلا او كنودوحن رج فرح وا لصالا يف اًفرظ وب لصتا أم. ناك نا ةنانعجصتلاو

 1 د ىلع ايفا ةيردعلا نإف كد ور وح ندي ناكنإو٠ ريب عضوم يفوهن
1 
 ا
 ا

 كفار بالأ"١ ذه نم عيش ُِ ع الف هلعاف ا فاضم 6 لوف رذظيح وهو ||

 ىحن لوقنملا ريغب لصتلا امأو »# هل عضوم ال رباطخ فرج هب هب لصنا اف لعف م 5 ةيتاعجس

 لعفل اك. عوفرم نم هل دب ال لعفلا مسا نا لعإو *: قالطالا ىلع باطخ فرحوبف كاهأ
 ةعم ناك ناف ريمضلا اذه تعبتا اذإو * [ةللعم هيف ناتتسالا مزلي رمثملا ةعوفرم ناريغأ|

 عفرب رع دي زو ثنا كيلع لوقتف . تئش نيريمفلا يأ يعارت نا زاج رورجم رخآ ريض
 كلسفن كيلعو ادي مكلك ميلع اذكو -قاراسلا لع انطعورجو رئتسملا لع افطع ديز

 وعضومو لعنلا ل الك ير ملا اذه ى :رج ام كلذ ىلع سقو اذل اخ



 تايانكلا .1 م

 | ماكر ةكمأس رمال كل اقيالف :ةاينم نوكيال مريخ نك ناكرتت اهو * هينا

 الا نانوكي ال ليلقتلاو او ريثكتلا ١ نال اهب اسر اد تر لاقي ال امك هي رتش *أس ربع نم .

 . لوو ليعمل نك ظ

 00- لصصخأ تدلي لمست نم دك تيد رأ كو

 ذتبم ذك م فلطأَو يفّطع .٠" اليو ة
 اذا نة نال ل نع كد ب يا

 ٌنالف لاقوحن هنودب وا اهخيب فطعلا عم نيترّركم الا ناليعتست ال اهو * ظقف لعفلا |
 | ات وسلا ك لاقي ناروقد: 00 ا 361

 00 ا 0 وبدلا خلا لعام نق كب ا |
 ال اتيت ويف درفملا ن ا ايل اللاذع ين رك املك يف ددعلاريغأ ظ

 تيأ راك ةدرفم لمعتسنو ٠ اذك لعف وحن لعنلا نعو.٠ اذك ل اق وحن ثيدحلا نعو. تك

 هنودب وأ فطعلا عع ةرّركمو |
 أ

 3 اا ا ظ
 نيعي لايك عضيلاب يكةعسيل ٍةَنلَث نرعَو ظ

 أ ددعلا دارفأ نمردحإوا نعم ريغ عضولا» هكا ١ ىلا ةيلثلا نم ددعأا ع م هنأ يا ظ

 يفو هبل انوطعم و يكرم 0 ام عرج قرر 7”

 را

 فلك اطالة 20 ا

 ا انيس ا مم مسا دوا ا ب ا هد سس صا م ساس ا ا 1 ريحا - - -

 0 0 سس سس سس سس ب سس بس

3 2 1-08 
 نورشدعو عضب و ارانيد نورثعو ةعضل و 0 لمع عب 0 رشع ةعضب و ناش

 ع 0 00
 6 را - 3 كت د 6 3

 9 1 نرخ: 0 ع 0 جه ف يك ذف نآلنبو

 | كي ةناف ةنالف قوم 0 دي ركل ووزع امي يذلا | ماعلا ن نع . نالنب كيلا ١ ىا

 | فلالا لوخد عانيإلف مالعالا ىرجم ناي ري اهو . دنبك ةاقاعلا ةقتوللا لع كرع اهمأ
 : 1 لوق كلذ 10 4 قولا فرص ا 3! اوريلع مالو

 ش نرالنل ةلخ ثمنا ةنالف طوق ةو ةأشَو ولا هللا َلتاق الأ

 ا ساس سس لا



 آهأ / تايانكلا
 ' سس ساسي سس سس

 لماوعلا عيمج اهبلع طاستن كلذلو اهيف ةيربخلا ضخعتل ةرادصلا يف الأ ظح ا
 هر 9 وو تح ا

 ع راف درتخملا . فدل اغا تنارينكتبا
 هم 5-7

 ا لصف نلمح 1 ُبصنلأو ادعي ديم لزق ٌعفَرلَأَو م ا
 ١ يا ملا ىلا ةفاضم ليعتست يف يو ريتكملا ءاقن ال يرحل مالكلا يف اهب ل 2 د م نا يا

 || ةفاضالا نال تاوهسلا يف كلم ترم كو وحن نب اهدعب 0 يل دبغ كون

 | 3 درعاشلا وق نيهجول أب اطار ب هيلعو ءادتإالاب ةعفر مهضعب زاجإو * اهأدعمب

 ا يراشع ّيِ لع تبآَح دق اعدف دلاحل تيرس ايا ك1 ا

 | نان + يل اًدبع ىتفاي ملاقيف ةفاضالا عانتمال زييفلا ىلع ةبصن بجو اهنيب لصف نافأ

 ا رعاشلا لوقتك لعفلا ىضتقم ىلع يرجإو بصنلا زاج ًالعف لصافلا ناك ا

 ١ لهتحا راتقإلا نم لازا الذا مدع ىلع ًالضف مهم يفلان 0 1
 يأ كفو ذحم رفقيح ٌكويملإو . ةيلعافلا ىلع ةعفرو زييمتلا ىلع لضفلا بصن هيف زوجي ةناف

 فاضملأو ّر اهل زحل أملبق مااا | اح يف م”نا ملعاو ا قرم
 "د

 1 أمأو بانلكد ريمأ م ةررم لجر مح 0 تفرع ادلب م م لهأو تلخد ادلب م ىلاوحن

 ظ
 ا
 ١
 ٠
1 

 ا

 ؤ
/ 
 ظ

ْ 

ْ 

1 
 الإ الا او 0 20 تب اك لفتشم . ريغ 5 ف فتراكناف امدعب 1 ْ

 | ا كو ةتكلم ادع مو اهنغ ا لغتشا اق هما عن أ

 || اال اهلبق أل أامدعب 0 الا د ركئنيحو ٠ : ل اكتم 0 ع فضللاو ء ادا 0 عفرأأ ظ

| 

 قع ا
 هه

 ا

 ك أنه ةلثم َّر هاما ار دعا تاوذ نب

 1 ا
 ا ايعاذ اليل ففْدَحَاَون 2 در ا اع 000 كك ع أ

| 
1 

 ع ا
 أ مل

 أ ,أ ريغ. ةنو را ديو ةيبعنلا فاك وةك رم رسل كا 80 تأ
 اا ع

 ظ
 ا

 ظ
| 

 ا
 ارباع 0 يفسر َر كلذلو ةيلصالا نونلا ةلزنمب ناك ا هبيكرت يف ًالخاد 0 أمل نيوددلا ا

 ظ 6 0 0 نمب هرج بم أ اغل اف اهدعب ام امو + منوتلاب هيلع تقول! اجو دإ
 ٠ رعاش 3 ل 1 وح ؛ ليعتس دقو ٠ ضرالاو تاو لآ ا

 | 0 كعل 5 0 هكا يكف اجرا اب َسمايلا موطأ ظ

 ا

'! 
|! 

 0 5 فال 03 | اج ال 0 ناو 51 اكريدكتلا ان ءاشنا يف مكلغم يب قو 1

 نم روح ” لجو نم ّيأك لافي الو ٠ اندنع لجر نم ياكو ٍثراز ىتف نم يأكل اقبف |
 م دس حجم هج حم ١ د مخخت ج جل هوم جوج جيجم» هج | _- ل ب ببلا



 1 ا

 تايانكلا يف ْ

 معرابخإلا يذل اذك يف كاذَو مكراهنتسالا يف يت ٍددع ْنَع ظ
 احل هل 2 5 2 0 7 1 ترس 00

 درو زيوت ذا صتا# < ف ددعل 0 0 ظ

 او + ددع ْيَأ ىنعمب ابنال طرق ةدعلا نع اهب ب ا ا ةعقاولا 0 |١

00 -َ / 

 مهلا ددعلا نرع ةيانكلا اهب داري ةران اهنال . وريغو ددعلا نع 0 3 ذا
 اهنا ريغ ةراشإلا اذو هيبشتلا فاك ن هدقرم يو تك ثيدحلا ن ءةلكلا ان

 نا يف ددعلا نع اهب ملا اذكو ك كرتشتو.* اهلصا ىلا روظنم ريغ ةدحإو ةلكرتتعت | ١
 ةرّركم ليعتست نأ اذك يف بلاغلا ناريغ . زييمل لع كا ام ايد ا

 | ةدرفم كا قي اهردا و 58 1 كلموق ع 18 1 ةريذ ا ا

 ا ا

 -- 2 1 الع ا - 2 < عع رف 1 1

 دلو اك ارز فرص تو دا

 فر لع لعد اذا ا نو راضإب اهدعب ام رج زاوجم اذك نود صان 0 يا
 | را فعضل رانخلاوه بصنلا نازيغ. اههيب ةلكاشملل اًذصق تقدصتر هر ا مسا

 نع ضوع مكىلع لخادلا فرلا نال ْنِم ”راهظا وهلا دنعزوجالو رم ا ١

 كدنع موحن رورجلاو فرظل اب رثكي وهو ٠ اهزإمو ناي لصنلا زوجيو *1 عطب ١

 ٠ الجر كانا مو دبع تيرتشا مومن اهربخو الماعب ل عب 0 لا 5 3 ا

 0000 كل اللا رطلا لع نم ةداير حت تضاف لسانلا ناك اذا تلؤق للاقو 0
 أ تفاضموا رم اكرج فرح اهعّدقن نا ؟نا ملعإو «ردبع نم تيرتشا «لاقيف :ا
 00 راس نع ياك كن اك نإ *رجلا لحم يف يبف تبرض الجر باخ غاا

 نعوأ ٠ تكلم اًدبع م وحن هب لوعنم نعوأ . تمص ًاموي و فرظ نع وأ ٠ تي رض

 ل1 داق راو. * بصتلا لحث يف يبف كيرراوج تناك رهن ختان ربخأ |
 م يرجت كلذ لعو + ك بو ”مصالا ىلع اربخو ا ٠ كدنع الجر عوج 1 عف ةرأأ ا

 ال بدع ل ؛الكلا ردص ّنل َنيكو . اهيل مالكلا يتأيس نانللا نيكو هير



 5 دعا
 ]ل 07701

 © م 3 ا 5170 بط !سل |

 ش سرع تا م 0 9 سكعلا دنع درتملا ةلاحو

 | لوحي اف تال اكتم :انلإو ريكذنلا يف يلع نورجف عملا يف نعملا نوعار منا يأ

 أ + ثالقف هاسنلا وا تاَلَظ ةئلث ليق لاجرلا هب ديرأ ناف ٠ ءاسن وا لاجرل نوكي نا

 | سرع تانبك هانعم فالخ ىلع ةظنا يراجلا عومججملا / يف درنملا ةل اح توعاري كلذكو |

 تأنب ةثلث نولوقي رابنعالا اذهبو ةنس يناثلا درفمو سرع نبا لوالا درفم ناف نينسو

 ناهجولا 57 000 قيرطل اك نيهجول اب درفملا ناك ناف + نينس ثالثو سرع

 بناج يرقي ام مالكلا يف نكي مل ام- ثالث وا قّرُط ةئلثلاقبف |
 عاشلا لوق هيلع اعنللاراينغا

 هرامث

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 ؤ

 ؤ
 ٌرصعمو نابعاك صوخت ثالث يأ أ ثدنكنم نود ينجم ناكف

 0 دو دعملاو مدت ددعلا را نيالا 0 | يف قرف الفنا ملعإو

 |كيكد 0 0 22 21

 م دخل تالا * فوطعمل ندا ا نم عبسو ل اجرلا

 . طهرلا نم ةثلثو مغل 1|, نه فال يدعو حت نم ري طمرل اك ع مج مسأو ١ منغل اك سنج

 ا

 | رعاشلا لوقكددعلا مسا هيلا فاضي دقو
 ْ يلايع لع ٌنامزلا راج دقل وذ ثالثو سننأ ةئلث

 ا
 أ
ْ 

 ظ ريغ احرفش ناك ثا ةدعلا مسا ىلع فيرعتل | فرح لِدأ ددعلا فيرعت ديرأ اذإوأ

 || الاجر ةسماك يعج ام فم وا١ فلالإو ةّكالإو قرشعلا ىلا ةئلثلاو نينثالإو إو! اكرم

 0 هيلا اقاضم ناك نا دودعملا لعو * نيعستلا ىلا اهرد نيرشعلإو ةرشعلا ىلا

 نوما ف انااعر ا و * رانيدلا ف مرد و ليشالا |

 1 ا ادمن 0 0 0 ناك لوالا هجن لو |

 5 وح م طظقف دودعملا فيرعت ه هييف زوج رانيد فال ةعبشو رد ةئم سخخ|

 : اك قاقلاب ةرييفو طم 1 ركلا ٍهزجلا فيرعت زوجي: مردلا ةئم سيخمتلعف |

 ظ وب ديف ران ,دّفالا ةنيسلا ن1 وففللا :ء

12 17 

 ع



 ددقلا ل

 رعاشلا لوقردكلاو جتنا اب ىوري ب كلذ ىلعو
 اعبَرإو نيتتلاو هم ادناقو اناث يرد

 رخألا لوتك نودلا ىلع اهبارعا | يرجو ضيا دارفإلا يف اهّثاي فذ دقو

 نام اهرغتف يرو ناسح كيب رأ ايانث ا

 ل اعتسالا ردإون نم وهو
 مو هه 2 1 بكس 2 سلا ا 4 ع

 ” ةسلغالا الا هت انب ىلك قب مو و فصل ام

 نرا هيف بل اغلا بهذملاف ديز رشع 0 هذهومت نهي ذا بكمل ددعلا نأ يا ٠

 َتلعف اموحن ْق ماللاو تلال عم 0 715 ةفاضالا ليف ل ناك يذلا ِه هاب 0 قع

 روب لع 2 كا يدملا وهو ٠ ؛اهرد لع ةسن كلاب

 0000 دة[ اهنكو ' اعيجدت ةنكعفلالاو
 | مزلت اهتاف ةثملا فالنم . مرد فالآ ةثلث يدنع ل اقيف اورج ليعتسي فلألا نا يأ
 ا وتم نكل ملام .ر مرد ةئم ثالث يدنع لاقيف ذ ل امعتسالا شكل اقيفخت دار ذالا ||

 نعاشلا لوق ناعم + نيثم سمخو تام ثالت 007 عوج 5 دو دعا | ىلا ةفاضالا

 ماعألا ل نع ا يءادر ا كوللل تيثم ثالث

 ديفا قاكاك ايف عبجلا ىتاعيف دودعملا يف 0 دق نوكتو ب :ال كلذو

 03-2 5رذمْلأ يلب قلق عِمَجَو
 0 ةغيص هل تدجُو نادل عج 0 نا يغبني درفملا ددعلا دودعم نأ يأ

 || الو رمرد فالآ ةثلث ا تتلو فعض ىلعألا روع ةئلث لاقي الو ٍرطسأ قل ْ

 00 ل م ةلقلا عج ”اولدم نال كلذو 4 فو ١ ديزل لاقيأ

 » ةرورضلا كمي ةراكلا ةغيصفل لعتستف ل ايل اكا نمل 4 |نكي ملاذا امأو ددعلا ||
 يف 5 ل اعتسالا يف ًةبلاغ تناك اذا ةرثكلا ةغيص ىلا ةذلاا حط نع لك ادق هنا معأو

 هعج يف بل اغلا وهو راك عج يئناغلاو ةلق عمج لوالا ا دبع عمج دييعو دع |

 ديبع ةثلث يدنع ل اتيف هل اعتسا رانخم كلذلو
 م اا صرط داو عواد 9

 8 1 6 ١ 0” ا تاج اىلطل م ريبتعي ىنعم . ميجا فاو
 دج م 1 ا ا ب ا ب 0 ا هن ا ل نس اج سال ب رج بج هد تس ع تا ا اج ب ع مم مع مصل لل دع هع عسا مص محصل حس مس اس حسام



 1 2 22222 22ش 22ش ا ححجج7ل

 1[ ددعلا

 0 اال خدر 7 اهتاغل عفا بهو . اًموي َرَهَع ةنانكبيكرتلا ذي هنو ل ايل رشتك دارفالا
 ---6ه- 2 2 كارلا تصد 0

 اني لعدم عدو برأ انه يت اهك ام فاضمل اكو

 6 ةرشع يأ 5 أو رشع | ردصوهو بٌكرملا ددعلا يف يتنملاك# اج ام نا يا

 | نرونلا ةنم تفرق ال هنا كلذو . ل ا ر فلالاب نوكيف فاضملا

 ظ مامتإ ِ اهءاقم ومايقل اهلزنمرجتل | لّزن نيءزحلا فني اهلصنل ء ءادبلا نود لوحت يلا

 ظ عقو ام فالخي ء اب لعل ال 50 0 نالردصلا ٌبرعأ نمو: ردصلا |

 00 ل ورش يلا كك

 ا 0 د :- ا

 ةفاضالا ع عيدجت ال نونلا 0 رشع 6 ١ هذه 0 الف طا تعنشم ا ةروكذلا |

 عقوم عقاو كانه رجتل | نال !ًدعاصف شع ةدلفو نش نصأ تالخم [سقوم حقو أم |
 || ليتف. بكرملا اذهزجم ف اونلئخا مهنا لعإو * ةفاضالا يفانت ال يثو رم 5 ثيناقلا ء ءان |

 بارعا لحم يف وه ليقو. ال لح ال يتلا نونلا ماقم مئاق ةنال بارعالا د نم هلّلحمالا

 ليات يجز امالكو ىلا يفوح قوطمم الو دصلا ا

 ع ص ١ 92 2 م ”متساو الج عاق 2 امو ا

 هَل اعتسا عاش دق اهوحثو ثل 54 يلانل ١اكلعءاف نزو ىلع ددعلا ءا امنأ نم غيض ام نا يأ

 كايت لاق هل ففصو ةنال ثيناتلاو ريكذتلا يف ةبحاص اًقباطم دل بتارم عيمج يف[

 نورشعلإو عباسلا دلجملاو شع ةيناثلا ةذبنلإو رشعيفانلا لصفلاو ةئل اهلا ةل انلو كل الا |
 ام لكتسي ؛ بكرا ددعلا يف ةنم عقاولاو 2 0 ٠ نوعب رالإو .ةعباسلا فيحصل وأ

 أ ءانبلا |و * كاذ بّرعي ا؟بَرعب الف ةرشع تو رش ع ثا ردص يف« ءانبلا ترم صقن ْ

 فرح دردت رحا نكا )اها رج يف تنل ١ ىلع نوكي وردا كرا اكهاكلا

 (ويف نحنامو ٠ مع همن نار 80 رم ام لمثي كلذو. ل لا 2

 أ رشع يداحلا ومنو ةرشع يفاع يف ضيا جنا ١ ]و زاجا مهنا ريغ. رشععسأت ىلا رش شع يداك

 . مسالا لوطل ةهارك ءايلا فذح ضيا ةزشع يناغ يف |وزاجا ما )لعإو + بابلل اًدرط

 ٠ بابلل اًدرط اه زوجي و فوذحلا ىلع ةلالدلل كا بن ناوي دعيت

 ا

| 

/ 

 ظ

 7-2 0: اما ا اا سلا يسيل يدش هلا سا سستم 060 ا 2 يي صصص تف7خخخل



 ددعلا ك1

 فكوعب رإو 00 نورشعو نانثإو نورشعو دحإو:ف وطعملا فو ٠ ةرشع امتث| "نأ

 0 3 | يف دودعملا بسحب نوعبرإو ناتنثإو ا
 م وج دلع ا س1 ا ب ا

 ١ ودم م ال اع سكعل ايةقوف اماولمعتسإو 0

 لمان ا لمعتسي عرشعلا ىلا اهيلي امو ةثلثلا وهو نينثالإو دحإولا قوف ام ترا يا
  . 0ار هلا لاغج. ثيناتلاو ريكذتلا يف اهم فل اختو دودعملا عم ةنم ددعلا |

 اقلك مزتلا افإو + قاوبلا يف اًرج حرلهو ٠ قاينارشعو ءاسن ثالثو لا عش

 ةدارا دنع ددعلاركذ نم ةعم دب الف نييعت ريغ نم دا

 00 اين هيلع 7-0 أه دودعم 2 ةّيدتلاو دارفإلا ناف نيينثالأو دحاول ١ فالخب هنأبب

 دّرجم دصق دنع *انلا اهتحت نا دادعالا هذه لاعتسا يف لصالا ناكأليو * ركذ ن ءأ
 ىهيذلإ ءاتلا فذح لءجو ء اممالا يف لصالا وه يذلاركذملاعم كلل ذكت عج ددعلا
 نيعرفلاو نيلصالا نيبةقباطملل اًذصق 0 ذملا عرف وه يذلا ثنّوملا عم تابثإلا عرذ اهيف ظ

 اا 1 بو الح. داحالا ون * واي نحمر
 يسري نحر ديا لدعلل ردصلا نكع بيرتلا ف ْرِلأَو
 درفملا ددعلا مح ىلع يرجتةمسلا ىلا ةثلثلا نم يثو ددعلا اذه نم دانتالا ةينزمانا يا
 31 ل ل 1 نو ردع قطفحو د 5 لاقيف .٠ فوطعملا ددعلا يف

 ام عم رشعلا نم بٌكرملا ددعلا ف كلل دك : ةجن نعت عسنو اذبك نيعمتو علت

 ا ءاجلا اتيلعف عفلا امو رجلا اذه يرحت هيف داحالا ناف امنود

 00 01 1 ردع ني ةاداعلا اكلقو ؛فاتنالا/ نم .ايابق ايا ل عم

 أ ةبج ةرشع ةالثو ابو َرَسَعةنلت لاقيف وقالخ ىلع رخللاو لصالا ىلع ىرج دق اهدحا ا
 | يف يونا فطعلا ف هرج حرصل دقو * ةعطق ةَرشع سنو اهرد ره ع ةعسن ىلا اذكهو|

 أويلعو بارعالاو ثيناتلاو ريكذتلا هي دارفإلا 9 ىلا نازحلا عجريف بيكرتلا اذهأ
 ا رعاشلا 1

 ادلع 2 فرشلا كاع . اذا ماا عع ماعلا اين ا 3|

 ظ كلا 0 | يف حن  قرشعلا نيش ن نا مءاو * ةرو رضل اب صوصخم وهو

 نا ناا0ف 52 سكينا: اهقات تفذح اذإو : كارلا رج فالك بكرا هديل هجن
| 



 6 ددعلا

 ا

 ا 2و

١ 

 ا

 > ع لا لعل ل8
 | لصلأ لانرق تكي وَ . ليطي ناتي نيدو ظ

 ظ ؤ
0 

 - 2 : 0 26 2 00 3 2 ل

 ها لَكفدَح لوألا يف سلو
 ( عوف رااريمضلا الأف تبت لكنأف نيعزاسلا نع يناثلا لاعإب صنخي فذحلا نا ياأ|

١ 

 |أريضلا فدك ةنيكر 0 . لججلا ينامرف ثبكر ل اقيف ٠ رم اكلصالا يفوا لاحلا يف
 ا
 ا

 - كيز يف و ُثررم كلذكو *< تماع اك اريدقتو اظفل ركذلا لبق راضإلا نم ار ريا

 ا ةادس ل"والا لاعإ عم اما *# فرح او ريضلا فخ هب تررم لصالاو

 ظ نوحي - ز هب تررمو يب رمو را ةرزو الخو كيَوَحَأ 5

 ىرت اكاظفل هئازجا عينج رفونل لكا هيف مالكلا

 ددعلا ىف

 يو 7-9 ادد م ا 4 0-0 5 41

 الصح ع ريغلاو ردع ىلإ دحأو ِداوعإالا 93 الآ
 || _ ”<يكع 0 1 1 ا ََ 3 هم

0 
 |عبتأ ريغل دريك و اهصأ ْعَم عقوف عم جد صلات 7

 ةئلنل اك اهتم لضحي اهقوف امو 0 دحإولا نم ةرّشعلا ةعامج دادعألا لصا نا يلأ
 || +ويلع سقو نّكرَشَعلا نم لصحت اهناف نيرّظعلاو . ةرشعلاو ةثلثلا نم لصحت اهنافرّشَع أ
 || .نابلغ ةرشعو لاجر ةئلثكدادعألا لوس عع ةولعج كلذلو عنجلا دودعملا يف لصالإو |
 ا رند الاخ نيرتعو ذم والجر اعط اهريغ عم درنملا اولعجو | ظ

 م 2
| 

 ظ وقر ا فال 14 56 67 لق 5 دوف تفاح

 0 م

 دري ثيح هريغؤأ | ذم ٌدِصْق هي يِذّلَأ قياَطي َوهَو

 ظ ا نيف اموال دوكحللا مع ددعلا لوصا نم ةثلثلا لبق أم نأ يأ

 | ةأرمآو نالجَرو لجَرو ددعلا دّرجم ديرأ اذا ناعنثأو .ةدحإوو نانثأو 3 ,لاك

 | +نيتآرمآ اهثإو ,لجردحإو لاقي الف اهني ؛ ميمالو) دودعملا نابب دير ١, اذا ناتأرم

 |دحإ |و درنملا يف لاقيف ٠ عقو اغيح ثيناقلإو ريكذتلا يف هب داري ام قتباطي ددعلا 2
 | ةرشع ىدحاو ٌَرَشَعاشإَو , رقع دحأ ا فر د ل قخاب ,ةدحاوو نافثآو



 تينا 1
 0 م و سمو يا وب ا هما .

 ا ا ادي لك ذخوحن يئاعلا وه ل املا ناك اف ان“ او ادمان تاماملا ١

 الف الإو لصنلا مدعل ةلكملا ْ
 00 ةفاس لب ليقو . راخأ]يف رهاظلال ماكو ور لم ص اس 1 ا ا
 اذ منيب ا دي ىلوا ةنالل يناثلا وهرهاظلا 1 لعب نأ يقبني يذلا لعنلا نأ ليق يأ ظ

 وق 12 المن نيا هلم عر ص جاي 00 اك ناي 0 راينخاوهو ينافلا | |

 | اذه نا لعإو * ب علا ل اعتسا يفر ثكآلا وهو ينجاب لومعملاو لماعلا ني ليمتلا|
 ال تبر ض ومن هل اعإ ان ىنعملا 3 ةهبج نم امدح حرم كجوي ملام نيلم اعلا نب لاح

 اا كار سمك لب تبرض وخنو. لروالا لاعإ ه هيف بج ةنافا ب در 9

00 
 9 ا و 1 هر نإ ب6 3 0

 رك ذلا لبق رايضإلا 00 يرجي ثيح ريضوْلا بحام صو

 5 | ةاب . او 6 0 سع نام 00

 فرع ةدمع هجوب نكي م 1 فذح َريدقتو اظن نك |

 ناكناف ٠ اناث وا ًالَوأ عقو اغنيحركذلا لبق رامخإلا ىلا يذوب رمغلا ىف لماعلا نا ياأا
 تو ع يبس 5 يناهلا ١لاعإ دنعالا كلذ نوكي الو ذة نو ادن ركذلا 0

 وحلا 0 نكي لام٠ .كلاوخا يف ءمو ثور دز نيرو ثيرضوغ ريا |

 لضالا ةيسو ا: كامالغ مشو | ا ذوب نانا بي ف
 00010 الآ ا ظو تاب (ينظو اريما ديز ناكو هاَيِإ كوم ع طر كما كاد

 رعاشلا لوق امأو

 0اس ل ىف نكف اراهج ٠ :تحاص كيضريو هيضرت تنك اذا
 قرح وحن فدي ل طنف اًظنلر دل( لبق رارعألا ناكن ا |و + ةرو رضلا ىلع مدنع لوبععف ظ

 ةربع الف مدقتلا ين يف رتثيح ةعجرم نال ك اون أ امج ثررمو يب رموديز ةتب رضو

 رعاشلا لوق هيلعو . ظفللا يف مرخآتب

 لحيإ دوع هب ثكاتساف لت ةكارأ دوعب كتسن ل فاذا
 اذا ةفذح عنته فذحلا بجإولاريمضلا نا معو *« روهجلا دنع رانخلا وه بهذملا اذهو

 ريمضلا دوع ةاعارم نم لوا يمل ةاعارم تال ينعلامو هلال وج نيس يف عقوأ



 ا ك دعنا لك ٠ ٠ حجي اظن طرشلا رز دوو
 < ادتبالا ىلع عفرلا نوحي كي ْنأب كلاذو بصنلا يف عقي اكعف ذرلا يف ع عقب دق لاغتشالا نا يا

 ا . ضكرب ديز اذاف تجرخ وحن يف *ادتبالا بوف + لمنلا عاب ةيفانلا لعرا
 رو اند زوجت يف نايوتسي و موني ديزاوحت يف حرتتو. ماق ديز ٌالهوحن يف ةيلعانلا

 |بهذم ٠ىف بجإو *ادتبالافماق دي ز وحن كلذ لكن م ةلجلا تدّرت ناف ةدنع سلج

 مو زج طرشلا لعف ناك اذا ةمزاجلا طرشلا ةادا دعب 5 ه ل اغتشالا عنتيو * روهخلا

 اًكظ 0 داق" لي ديز ناالو ةير عنان اًديز نالاقي الف اًاضنل
 ريغ طرشلا ةادا تناك ناف * ريغ اهدعب عقب لود يلق ّيِوق ةاظنل :لعتلا كرد
 هامل مارا ظنلا لاثم يف اكعيش دير : اذار هسا وحن ةمزاج

 رعاشلا لوف ماو * هاج تزاج هر ظن

 8-0 هدا رت ع
 مل نإ 1 89 ا

 اعةورم ير 00100 مو نما 00 ةنمون نكح نجحت

 ةردارالا لع لوب

 لصف 7
 نيلماعلا عزانت ِ

 ا نت ما ا رك َّ رالي
 7-7 , رسم 2 مور 4 2 سويرل

 هرعضم يف رخال لمعيو ءريظم يف دحاوأأ ليعيف
 دحارلا كح 21 هع نك نإ انهم منقل مسا يلع نالماع مدنث امبر يا
 * دحإو لوبعم ىلع نيلماع طيلست نكميال ال ةنال هريض غب رخلالاب ماظل حدل اد
 ا 0 يهل رع صتلا يف نوكي دقو“ 3 بهذو ماق ون عفرأ | يف نوكي دق لعلاو

 مزلي و # عم 6 انلنخع ن لك للان تسلا و كسا سن ةرحلا ف نوعي دقواارغا

 فيي الو نيدماج نيلعف نيب عزانتلا نوكي الف تير ا؟نيفّرصتم انوكي نا نيلماعلا |
 | مك ةلوبعم اًريشابم الا لمعب الوهو لومتملاو لوالا نيب لصف دق نوكي يناثلا نال نيفرح

 دحا ناكاذا امو * عزانتلا َلَطَب لوالا لاعإ همت! ل اذإو ةاكل
 / ندم ص وتر موع دم ١ يصح ده هسا مس ملا

 ا

 أهلك ز ناوخن طرشلا ةادا ريغب 0 اعراضموا . ةمر تانك ان

 شا
 ١ مساع رباع ل. بج ميج رع حصه مع بع رمح ل, يرعم اهجتتم ان ا هحجا انشا



 لاغتشالا نقر

0 5 5 3 

 ئبسلا وح مال ايِطب ار عم ينج نم ةتعب ا

 يبسلا كح ةمكح قباسلا مسالاب ٍطبار ىلع لهشمر عياش عي : يذلا يبجالا نا يا
 10 ا كل رد عي هارات هصرراجل كنب زم ةيززاوغ ب قاما

 ء يشل اك توعنملاو ثعنلا 0 لال ف ل نوكي نا عبانلا اذه كحو * هماكحا

 يف تعنل اك نايبلا فططع نال“ كلا كن فاو وحن نابب فطع وا. دحإولا

 اهب وزولا نال اخإو رع تبرض ديز تا 2 واولاب 0 فطع وأ. صيصخن ]و جاضيالا

 لدبلا لالا نوكي نا وصلا الو *< ىنثم 20 9 نايسالا لكي ةيلمتا بكوب م

 0 ير ىلع 00 ا 3 يعل نال 3 0

 اعيمج اهيف ةلسملا عنتتف

 | ان كذاع باذإ ركز ك1
 رووا قباسلا مسالا زي خبابملا اذهيف ةردنم ةرد ةلا لماوعلا ن مل يا

 اردقي انو راض اي براضان الو ةجرض اًنيز كبر ض لاقي الف ..ظنلل | يف وركذب

 بئانلا نيب عّيجالو 4 ةنع بان دق مسالا دعب روكذملا لماعلا نال كلذو . طنف ةينلا يف

 ا 11 ا نيرينللا لعتلا ةلج ف ١ اونلطخا مها ادار »ع الطي ةنغ بونك

 ام بسحب اهنا ليقو . روهشملاوه 00 هس ب نارخالا

 ترف دق اهمال ةتبرض اًديز وحن يف اه لحم الف. هل ٌنايب وا ةنم لدب اهنا ىلع ءانب ةرسفت
 *« ربخلا ةلج ترسسف دق اهنال ةكارض ادي زا ثنا وح را ع ف ام ةلمج

 ااراعت تناءادتار لاقي الف قبانلا مسالا نيبو ةنيب لصفي الن نا لعتلا طوف
 00 0 رجاينحال راما اد وحن فصولا فالخي

 ةركن نوكي ال نإو ٠ ةمركأف كددع ديز وحن ةنم سيلف منقي امكان ارت نوكي نا
 هب رد جر ) اني الق انكال اب ةعفر صب ةضحم

 ه ص و ص سمو م

 000 نيمار ةرلآيف ْمَقيدَق ل اغا أ تايلعَأَو



 "ا لاغتشالا

 لعفلا نعال مسالا نع هيف ماهفتسالا نال انا هذه ةثداز ب أوحن نع ام ماهفتسالا

 مانيدهف دوت مأو وحن بلطلا ريغ عم ةّيليصنتلا ام يف فلثخإو يب
 رّدقي نيعضوملا يف بصن اذإو باعدت ابا علقو هبلاكل عنا ججرت ىلع نو رثكالاو

 اما يياوجت ف ةعقاؤلا ءانلا باور امدقم بف لمعي ال ذا ماهنتسالا مسا دعب لماعلا

 ع اضرتعم

 000 طنللايف اطلس ترا لغشي ام عوسَو
 -1 و م نم ه2

 اًرمدَي نرأ كانه ايهالك اَرََعتاَذِإ ىلا
 نم هَل خرفت اذان مردقنملا مسالا ىلع لماعلا طيلست غوسب نأ بابل اذه يف طَرتش هنا يا

 صخب + قال كثب رضاّدي ز لاقي نازوجي ةناف ةئبرض ديز وحن يف اكرخنملا هلوعم
 اديز وحن ةغل ابملا ةلثمإ او لوعنملا مسإو لعافلا مسإو ٠ وحضر لا كلذ |

 3 راض اديز ٌبراض اناربدقتلاو . ةباكع ديو لهصلاو هل مردلا او ةيراض انا |

 ةهجشملا رصلا الوودخل اذار لعنلا مما الو دماحلالعفلا كلذل صبي اوي ا 86

 | * ويف الماع ريفي الف ةلبق ام يف لمعي ال كلذ لك نال فورح لا الو ليضفعلا 03

 اك هليل رّمضيف هلغتلب مدقتملا مسالا ىلع 58 غوسي نبا 8 رو ذا لماعلا نم

 ناف *ناذي ز ثينغا يا ل ام ثرثكا ١ ادي ز وحن ىنعملا يف ةقفاوي 26 ”ءانغب وأ 5-37

 ةمالغ برضنال اًديز ُثْنَهَأ يا 4 0 ل مزال رمخأ امالك 7 ا

 ربع رم نال 1و 7 يفرح لاش نع ةلصَقو

 5 هب تررم دي ز وحن رج فرحبل لغاشلا ريمضلا نع لوغشملا لماعلا لصف نا يا

 01 وحن هيلا فاضملا ىلا يفاضم و٠٠ ةاخا تبرض ديز وهن هيلا فاضم رمساب

 لصفنملا عم يرجي هب هل ولصو لفم رّبتعي همالغب تررم ديز وجخ اعيمج اهوا. هيخا مالغ
 نا ىلعإو * ةيوستلاو عجرتلإو باجيالا نم وب لصتملا عم يرجي ام لكل ماعلا ن ١

 يف مث . ريضب لعنلا لصتا ام يف هاوقا ناف بتار 0

 مسأ هيف عقو ام عفرلا ف راخخب ام نا ملعإو نيرا ساو اههس ردحإو لك ججرتو |

 مف مث فرحت لصقنا ام يف مث ٠ فاضملاب لصقنا ام يف م. وب فصولا لصتا اه فرحلابلصتا ام ف مث ٠ فاشملاب لصتنا ام يف م. هب فصولا لصتا فاما 0ك ع يملا وون



 لاغمكالا م

 بضنلا نال. تفطغلا ىف نسما ةبسانملل الط ةتمركا اًريعو ديز ماق وحغ هلبق ثروك ذم
 ةيمنأ كفطغ .راعسي ةتاف عفرلا فالخب اهلثم ىلع ةّيلعف تفظع نوكيف لعنلا رامضإ ىضغقي

 | عفرلا جرت ةةسلجاف ورع اأو ديز ءاقوحن اررئابم فطاعلا نكي ل ناف ا

 ايل ويف لعنلا ناك ام مهضعب كردتسإو * ةلبق اع وطقم تقادم ام لمت مالكلا نال
 | ىتح |ولعج مهنا ر اء را هبف ججرتي ةناف ةمر تف اًرع امأ أو اديز ُبرضِإ ومن

 تيأر وحن ندعي بصنلا إو حرف تافظاغل اك ماقملا اذه ىف ثايث ادعبالا لب و نكلو

 * ةقينل الاخ لب اًركب ثقل امو ةتب رض ارعنكل ادي ز تب رضامو ةتبأر اديز > موقلأ
 .ةلج انه ندعي امو !ًدرفم نوكي نا ٌنيفوطغم طرش نال تافطاع ّنهولغجي ل امنإو

 نك عوقوو اهلبق ام ضعب ىتح دعب ام نوك يف ك انه ّن نيعقومب انه ٌنهعفوم اوهبش مهكلو

 فعلا و لأ 0

 117 ١ د #1 00 2 ا 2 رم

 لورا أ ةبح ى 07 "0 اندملعاو

 ىرغصلا رابع اي يف ايبصنلاَو دعو ابدع 0 فراق

 مسالاب ةرّدصملا ةليخألا فطع افلا |و عفرلا نيب ير !اودتعأ ةايغلا! كاوا قا

 ىرمجو اق ديز و لعف اهرب و *سا اهردص يقلا يشو نيهجو تاذ ةلهج ىلع روكذملا |

 ةربخو ًادتبملا يثو ىَربكلا ةلحلا ىلع فطعلا رابلعاب تروغقري مغاف . هلجال ةتمركا
 لصحت اههنم ل ع طقق ربخملا يار يرعصلا ةليفلا لخأ كطعلا ازابعات وشي و

 ايلف يلا عمو ىَرْجا اك ةيسا عفرلا عم ةفوطعملا ةليجلا نال فطعلا يف ةبسانملا |

 ةفوطفملا ةلجلا ندي طبارلا مّرنلي ةنا ملعاو * اهيف لا لالا نا ير
 .لاثملا يف رم اكريضلا اًمإ وهو.بصنلا عن لجال اهيلع فوطعملا ةليجلا يف !دتبملاو
 الف ربخا ىلع ةفوطعم نوت 53 بصقلا عم اهنال ةتمزكا ور غف أف كيران ةيبيسلا ءافلاوا

 ىهو بضنلا عنتمإو عفرلا بجو طبارلا دقق ناف . !دتبملاب طبرلا يف ةكراشن نا دب

 ا نكح
 مثه م يدك م 0

 ع. - © ل

 تر ديرك عفرأأ جر 3 ام لك نم الخ نم
 ذا لاما يف ام عفرلا خرتي اننا ركّذ ام يوسل + وا جربوا بجوي 5 ملاذا يا

 بصنلا وجوو عفرلا بوجو يو .كالاح سمخلاغتشالل نا لصف + +« ةيف ف فلكال| ال



 4 لاغتشالا

 0 ا؟ ةغيصل اب نوكي نا نيب رمالا فيس الو * هوسلا ةبيصي ال اً عو هل ُهللاَرَمَع اًديز
 000 هاهو بطلا ل 00 © انو + املا ةزحنريلا 1 اديزوحن ماللاب

 نراف * اهم يننلا ىلعالب ؛ يملأو ةغيصل اب رمالا ىلع ماللاب رمالا |ولمح مهال ةرادصلا

 لّرن ةئرحأف .كينأي يفيض لكون طرشلا ىنعم مسالا نمضن ن اف عاقل اب لعفلا نرتقا
 أم يس لمي ال ءآتلا دعب ام نال روهجلا ددع عقرلا بجوف باوجلا ةلزنم اهدعب لعنلا
 ربط لع كانلا لوخد يضنقب عفرلا 3 نرحب ءاتيروج سما البق

 اردتم طرعل الزج امد ام لح رثانيحو , ”مدتمج وهو طرشلا ىنعم نم يلاخلا لدعبملا

 ىامدجب ام لع عنتمي ال ةروصلا هذه يو ٠ ام او يف خي هام 00 ُِ

 امرا بنعنلا حرنيو دع ك انه ةليصنت + تيس اكمسالا ىلع ةمّدقم لصالا يف ناله ام

 الو ام يو ةكرتشملا ينلا فورحو ماهنتسالا ةزمك ابلاغ لعنلا اهليرتادا دعب عقو ام يف
 ىحن مسالا نييعن مايفتسالاب بولطملا ناكناف * ةئيفل ار رمع امو ةّبرض اًديزأ وحن ّْنِإ دأ

 الف عوقولا قمتم لعنلا را 1 هس خا دنع جرا عفرااف وردع م | ةييرض ديز أ

 ريهانا لكلا فيو دح قال قوما انيجت ىعايسالا اوال رع

 بصنل اب ىوري هيلعو عقو افك لعنلا بلطي ماهنتسالا نادل اًباهذ روهجلا دنع
 رعاشلا لوق

 اياد يلج مج كاع حام نو ل
 ابي ةنع لوأسملا الا اهلي ال ةزمملا نال ةلبق ال مسالا دعب ماعلا يس لا عم ةناريغأ

 نأ اعوفرم ناكول مويام يف سابتلالا فوخ دبع بصنلا حرتي كلذكو يي د يبس يك
 نالمجا عزا 1 يا ل ٍرَدَقب ةانتلح ءئق لك اتا !وحن ناسا

 فالخ وهو ردن انتاقولخم ني عيش لك نا عملا نوحي يف ريف ءيخل ةنص لعفلا 09

 حرت فرظلا ريغب ةنع لقتشلا مسالا نع تلف اذا ماهفتسالا زم ل معأو 0

 ريمضلا لاصعإو للعبلا فدل ة ىفع بصنلا نال بحت 2

 وحن بصنلا جرت اًورظ لصافلا ناكن اف . هيلا قجاحر يخ ىلع ف اًرتتسم ناك يذلا
 لصف الك 5 فراعلاب لصنلا نال ةبرضت اديز يدنعأ

 ةلارشام لمفلا ةليح نس 0 عدو
 ةيلعف ٍةلمج ىلع هب ىقصقلم مفطاع دعب عقو اذا رركذملا مسالا بصن اًضيا رتي هنا يا



 لاغتشالا لل

 ا طمأا ثيو .٠ كيكو ادم 1 ةف ادب مفرلاو
 1 سس دك م الإ اذه نا يأ
 اذا كلذكو + ةراضا نكيمي الف اهدعب لعنلا عقي ال نه اذا نال ورع ةبرضي ديز اذاف

 ةنيأ اد وحن ءالكلا رادع هل ام لبق عقو اذا ام ةدعب ام ويف لمعي ال ثيح عقو

 لماعلا ناكوا + هلبق ام يف هدعب ام لمي الردصلا ةل ام نال ةمركآف ةتيقل نإ ورعو
 7 تال ا 1 كل تنل رادلال ىزعوخ 1

 و
 ظ يك لا د نيدو تجد ني

 | تاودأو ةزمملا ريغ ماهختسالا ثاودأكلاعفالااب نصنخي ام دعب روكذملا مسالا عقو ناف يا
 رز اًرعْنإ و ةتيأر اًديز لهوخن ةبصن بجو كل اذوحنو ضيضحتل او ضزعلإو طرغلا
 لعفلا رامخإ يضتقي بصنلا نال كلذو . ةتمركا اَدل دا رار يقل اركب او كيركأ
 الو . ل اعفالا ىلع لوخدل اب صاصلخالا نم هل تميخو ام ىلع ىبتف تارت هدف د
 ا عقاولا اًمإو 00 ل | يضتقي ةنال اهدعب عفرلا زوج

 نابل“ .أ اهنال ا تايه حد عدد بح ال ذأ نايم ا بصنلا هيف بجي الف

 ةريظنالر هاظلا لعفلا عواطُم رّمحُي دق هنا | لعإو * اهريغ يف اوعّسوتي مل ام ا |وعسوتف
 رعاشلا لوق عفرل اب ىوري هيلو 4 : ادعبالاب ال هب ةنع لتشملا مسالا عقريف

 ييَرجأف كلذ دنعف ثكلم اذاف كلما ةيضم كلا ىرغال ظ
 سقو . كلهف ةنكلما ل اقينةنال َكلهّدل عواطم ةناف ةشبم كله كرا يرجنال يأ |

 هيلع هرئاظن
 بألا يف يلب لئلا اَمَدْمبَو  بلّطلأ لدي جونو سو عوم ]0 ءزوعا را ظواسإ 000 7 1

 ا” يل تقمرلا هرهشت 5 0 : يدللا فو دنع
 اثيز وحنرمالاوهو - ؛ يطلا لعنلا لبق عقو اذا ةنع لتشملا مسالا بصن حري هنا يلا

 م ناك نإَو يتلا ةلرحلاب رابخالا فماعا كلاذو“ ةيركت ال اًرعوخن يهلإو .ةبرضا

 ىلا | كلب انك راه هناا طفل انكي فيراني باطلا فب قرف الو « ماك



 اال ل اهيشالا

 يا يفوذحم !دعيم ريدقل ىلع دَسالا دسالا وحن ررككاريذحتل | يف عفرلا |وزاجا ما يا
 نونا مجلايف كلذ ميمي زاجإو يكل ذ رو بالا كفي طاح ياٍربخ وأ دسالا اذه

 ةلع اريقو هللا ةقان هذه يا اهايقسو هللا ةقانوحن

 - - رسل ن 1 1-6-6

 0 ماي أَو ًاكرييغ نود نور 15 ءارغإلا |وليعتسأو
 ا 7-0 هما فر ناله 9

 7 ا طوللاف وناولف جول رجول ةمذلأ 2

 يا ءافولا كلوقكر مفم لعفب بّصنيف كايإ نودب ريحتك لمتسي هارغإلا نا يا
 ىدولا زار كم ... مال ارد رع 07 0 78 فم وكي و ءاتولا ناو

 ل لوف هنمَو فوطعملاو رّركملا يف عفرلا ازوجيو * حولا
 عامسلا ما 0 0 م ع مام 0 -

 حالسلا حالسلا هدا خا اق اذا 1 ولاب _ توج

 ةفذح نوكي و ٠ ىنعملا يف هل لص امب نييابلا نمردحإو لك يف ردقيف فوذحلا لعنلا امإو
 كانه اكايودب اًرئاجو راركتلاو فطعلا عم انه اًبجاو

 مل

 لومعملا نع لماعلا لافته 3

 0 2 00 4 20 1 3 مع ختم 1 |

 وبس مال ٍةئلع وأ 0 م 0 20 بصل صن لياعلا لغشي دكأأا

 آلت يذلأ ,لياعلا لئمرامصضإ قعبصنأو اًدئبم غفر قياسا اق
 كلذ ريض نم هيلي اما بي هيلع مدقنملا مسالا صل نع لغت هلللإ لق لباعلا نا يا ظ

 ًادتبم مدقنملا مسالا عقرتف ٠ مايا تلتق مالغلا وبن وقأعتم نم و ةعبرض ديز وحن مسالا

 كللذ قاوم راضإب 0 ىرتس اك ليو الا عب الو :ال خرالا وهو ا

 لوالا لاثملا ينريدتتلا نوكيف هيج اكطنف ىنعملا يوا ىنعملإو ظنللا ف لماعلا |

 مل كتابا راغ ابا كن انق الا تمي يناثلا لاخملا ةزيو. ةتبرضاديز تبر ضأ|

 00100 فنتس 5152 ريغب : انو كلذ نملكل

 “أ ه سور رك ا 0 0 #67
 آ#آآ 2 . ٠.امحدالل 3 مس م 2 - هم :

 ىرخ بفطعلا يف كاذو الوات را فرلا ٌريِجأ دقو



 ءارغالاو ريذخنل ١ اعلا

 باني الو ثاغتسي الو ٠ ًالوصوم الو زراشإ مسا الو ركن نوكي ل , ةينو اظنل فرحلا ظ

 هنوك عم بمصني و ٠ رم امك ءاشنالا ىنعم نمضي الو . مالكلا لوا يف عقي الو حري الو
 ١" 0 للا نيقتحلا ضعب ىعا دقو © تيار إذ ردانلا ىف الآ ايلَع نوكي الو - أ درفم

 ”ةانركذ ام ىلع اهنم انرصتقاف اقرف نيرشعو يغبن يلا امهيب

0 
 ءارغإلاو ريذحل | يف

 ل ىلا ها - اك ملي اذهل لس

 وام باطلا ريَعلَءَّدَس دقو ىفالأ َن كاي َليِقَو
 هلا اهفوقاةيساكرمضم نياك اريذحتل ١ ليبس ىلع بصنلا نوليعتسي مهنا يا

 قيمضي ماقملا ن ناكألم 4 يع ٍعفالإو كلسسفن الانف كيردحا هيف لصالا ناف٠ ىفالإو

 لصفناف رو رجتو راج نم ىندملا يف هب قّلعتي امو لعفلا وفذح ةرابعلا يف عموتلا نع
 ىزولا كرت إو زاجإو * هيف لبق ة ام هجوأ اذهو . ًالصتم هلالقتسا مدعل هب بوصنملا ريمضلا
 ا ءليتساو ءاسلا كرذحأ فا . ىفالا ن < كيا نومي نم رجا ودع ءاسنلا كل ايإ و
 لونك اذوذش ال هاي دحيم ىتيار اك كطانعلل نوكي نا روضلا: اذه محو * ىفالا
 ايإ و ماَِإف نيتيلا غلب نم ا بنرالا مدحا فذحي ْ ل م ضعب

 نم هايإ و ك اًيِإ وحن بطاخم ريض ىلع فطع ناف . مالكلا ردإون نم اهالكو . ٌباوشلا

 تاءوبتملا ين +يبيال ام عباوتلا يف يب مي ةنال زاج رشلا نم

 0000 ال 0 اننا لاب > اوكار اك يبقا
 عع 0 سس

 2 اش امك ىفألاَك كلذ 0 وسو 00 ١ 4 عدرا

 وم لع تطعلا توا . هل هي و هسردملا راركت عمريمضلا نيوكرتي مهنا يا

 ريمغلا عمامأ . رّوصلا ل كعمل كرت بنص نب ىذَقلاو كيقتلقم

 راركنلا عم امأو ٠ . لعفل اب ظألتلا نع اضوع لعج هب ريذحتل ١ ةرثكك ظنللا اذه ّنآلف
 ىجفالا ليق اذا اك ا يش نكي ل ناف *ةماقم فوطعملاوررككا مايتلف فطعلإو

 ةيغ بئانلا دقفل هراهظاو ةنيرقلا'ةلالذب «افنكا 2 اماناخ اد
| 

 با



 ا صاصنخالا

1 
 صاصلنخالا ىف

 0202 -ن ع مس ان 6 أ ب #2 ع

 دي فرح او ءاشنإللو يأ عم ماللا يذادنك صاصتخا ين
 0 2-2 ح 0 5- رن -أ ُي

 هده س12 04-31 كد ١ هل 60 ا ا دي م 1

 ىنعم نيضتم ريغ طقف يأ عم ماللاب قاب ايقيوولس ىلع أم نصاصتس يأ

 ظ ريد تنال رون لح هام رويت -اذنلا فرخ عما ضم هلو ءاشنالا |

 ا1 اذك لغفا انا ملكتلا ريمغ دعب عقيوهو + د يعم ام ىلع ةدبعفاكب هللا َسِلَأَ
 اصخشال ا لل اك ع نايتفلا ا ةلعفأ يا ىلا |

 1 ا ةنال ء ادنلا يف ناك اكّيأل مبات وهو. ةبطاخي رخآ |
 لو ةياكحلا هي نوكي اي ربسب ريغ ىلع ةمومضم يأ اهيف تيقب ء ا

 ملا + وعدأ ال ْ'صنخأ ةوياقتن اناريخ وم ح1 ه2 او لعنب بصنلا عضوم هس لزتأ

 لقن دق صاصنخالا نا ملعإو * ءادنلا يف ناك اك اهظفلل اًءابتإ اهدعب واللا يذ عفرأ

 نيب .نر* صوصخت ردحإوب , أمتي اهم ًالكن ال اهني ةيودعم ةكراشمل ءادنلا اينانيوكا
 ربخلا ليبس لع نمو ءادنابا ليس لص حاسب ىابح اح ناجل هلاتمأ ||

 املأ ترب بزعْلأ نع لونا انك ارضع تأ ترو هاو

 1 : جر هللأ أ كدنعكا يلبدَق اروَظ باطما يذل اذ

 صاصلخالا لعنب ب 5 امماقم اًماق ٍّيأ نودب *يبم ٌصنخلا اذه نا ك ظ
 لأب انورقم ةرات نوكي 0 ٌبْزعلا صلخأ يأ 5 ذلا رن بْرعلا نحن كلؤقكرمضملا ظ

 | تفاضي دقو *< كرون ال ءايبنالا رشاغم يح وحن اهب كم ىلا اقاضه ةراتو : تازاك |
 اهغانب رخآلا لزتك اهل ةعوقو نينا: ع لمحل ناكأ هي قف نهال كدرخ لا
 لاثم هيلعو ٠ مظعلاهّللا كلنامجس ملوقك ب اطخلا ريض دعب عقي دقو * ٌبابّضلا تفتك |
 | صاصتخالا ةلمجنا لعإو *ةّئبلا رهاظلا مسالا دعب الو بئاغلا ريضدعب عقيالو «ظنلا ا
 لمي كلذو . لاحما ىلع بصنلا عضوم يس ٌهدعب روكذملا ممالإو فوذحلا لعفلا نم
 | نودب ن نوكي ناب ىدانملا تن 0 * بابلأ اذه ىف ةروك ذل !رّوصلا عبج |



 ةبدنلا ار
 6 ل ا ل

 9 زيكمالغ إو لبق روكذلا ةعارجج ريض ىلا ةفيضأ اخ م نكطاخلا مالا فاشل

 ىلا فاضملاب سبنلا ءامكمالغ و ليقول ةنال لصالا يف اد تناك ينلا ملا ةمضرابنعاب

 نال يماني نا عنتمإو 20 2526 راج باطخلا ريمض ىلا فاضملا نا معاد * ىتثملا ريض

 اًريغم ةنم بجعتملا نوكي نا زاج رابنعالا اذهب و * ىدانملا يف كرب اخم ريغ بودنملا

 ةليل الاي و اسراف كلل اياوحن

 5 را ل د فسر ا ا مفر
 هأدن ّق ْْن مفقلز ل هاديعاوك + ال كلدح 5

 امفد برن اذا ةنع فت هي ادن يف اهنيكسن ةغل ىلع ملكتملا هاي ىلا فاضملا نا يا|
 ' 117 | اهلا داخل دبعلا دن ف ل اقيف ةبدنلا فلأ نيو: اهني نيكابلا ءاقلالا

 *بابلا اذه يف ام هلاثما ىرجم يرو ةنم ىدانملا باب يف ةروكذملا تاغللا ةّيقب ىلع امإو
 روج ةنا ريغ . فقوللا ةعوضؤم اهمال نوكسلا اهتخ انهرخإوالا ةقحاللا ءاطا نا ملعأو

 رعاشلا لوق يف اكرعشلا يف اههض

 ةاريزلا نيورعو + ةارع ور عايالا
 ففقولا باب يف اهيلع مالكلا رم دقو ٠ لظنلا ل اثم هيلعو

 ا هه وة م

 فذحلا 0 فرحا فذ ةيددلا ركتتو
 ب 2

 رملي ثاغتسي ام ف كاد ا يداك كن
 000 تيكا د ات اووضتملا كال ءادبلا كقرح فذجب اهيف مسي ةيدقلا قاهإ|
 اذه يرحب ثاغتسملاو ”0 ام درسا ترص كل راب فذحإو | ْ

 رعاملا لوق انا“ مي الا ميك تلعب رما

 لالا انلق رشا دياب 0 قا ىدان الك

 فرحا فذح ةعم عتب ام نار 0 * ذوذشل !واةزورضلا ىلع لومححف كل ال اي يا

 11 فرحا ةطساوب دراما هي 11 دارللا نال ةيداني نق عديعبلا يدلل

 دنع ماد ادنلا لبق اينبم ناكأم مخرتلا هيف عنتم امو ويلا غولبلا نع وصلا ٌرصقا ٠ْ

 | , ١ عيبا دنع نامرك ءادنلا عزاي امو. نيزثكألا



 م ةيدينلا

 ١ يول اهل رزمل هك رالل كللذ شيا يوكل نا ءايويضم ادع لك انتم بن املا ذيل
 نحت فلالا هذهو + فلالا نيبو ةنيي لصافلا ةيبوتتلا كفيذحي ينس زاك لإ, اهعأكم

 رجالا لوقا كلذ اير نا ةدشل ١ راهظأ هب توصلا د لجال ُبودتلل

 انف ّنل امرت تاربع نمو ينيب ال نم رمح نم اديكاوف
 هل ١ تفذح قادصم رع بيك اذازااع ادا لاقبف تكسلا هاه اهتحت نا بلاغلاو

 ناف روك 4نجوم نطو: تاقطضماو ل انيق ةب دلال كداب نك الا 10
 ا ظنللا لقث نم اًرارف هاّطإو فلالا ةقحلت مل هللا دبعك اهو انل أ بودنملا رخآ ناك
 ةيلكوا مفرح نم هب عام 2 نا ملعإو + نيرثكآلا دنع ادّرمم بّدنيف | 0

 ةيلكل اكوا ةدحإ 3 ةلك ةنم نودي كلل كلذ لكنال لوصوملا ةلصو تابكرملاز جت هيف جردنيف |

 | هامزمزرث رفح نم وو ارش انإ اند هابرك يدعم | ادد هاكلملا دبع | إو ل اقيف٠ ةدحاولا |

 | لاغتنال ةثاحتسالا باب ىنوانه فلألا لبق ام لكل ع رد ةيبارعإلاو | ةيئانبلا ةكرحنإو |

 اك ضحلا ىدانملاب سينلي ناكاذا"بيودنملا مزلت ةبدتلا ةمالعو * ةبسانملا ةكرحب لحلا|
 : رعاشلا لوق يف ظ
 اريعاي نا رمان هيف ثقو هل ثربطصاف ًايظع اًرما تلمح نأ

 . هافسأ |وو اجت او رح رببودنم ريغ تنحل امبرو * اهكرتو اهقاحإ زاج سبللا نم ظ

 رجالا لوق 5و .
 ةتبرلا | ءابوفلا نيدن الك  هسانلا ردك ظ
 قيتكرلا ةينح ىلا اعز ؛ ايلا يار وحن نيرثكألا د رو يلا

 رعاتلا ظ

 ١ هاا كيطام ان نوما “٠ * لس وب دعا زرقا ظ
 ظ فاضملا عم لا فاضملا ا كلذكو دحاولا ءيثل 5 نال كلذو |

 رتب في هت دل 0 عاد د لأَن 0 ظ
 57 هتكرح لعالبع الم كري سابا ىلا يروي بديلا فيلأ لبق مف ناكوتم يا

 ةقرقللا و | بئاغلا درفملا ريمض ىلا فاضملا مالغلا بولت اذاف. ,ةكرحلا كلت سناجي اقرحأ|

 <أي اهبلتب ةيكمالغ إو يناغلا 20 لولا يف لبق ةبطاخحلا

 قالو ةيئاغلا ريض 5 فاضملاب ل ايي تلال اكل أوو هاه الثا و و هند ا

 2 ت0 وو مبا ٠" ١ 2 فاح دل هاف دوا +7:



 ةيدنلا د1

 ورخا يف رفلأب امع ضّوعب ةنا ريغ ىدانملاكنوكيف ثاغتسملا نع فّدُحت ماللا نا يا
 ا ا رع 3 ا فر

 نأ اوهو ةقاف دعب ىنِغو رع ل ل ديزي

 ل اوقك اعيمج اهتم ولخيف 1 دقو

 رسيرألل ُضِرْعَت ٍتالتعلل بهلاو يقلل ةيقايآلا
 اتسم كل ْ ضب 11 مضيف جيرصل ١ ىدانملا ىر#م يرجي رلكايحو

 ضووعلا نيب عم ١ عانتمال ورمعل 0 ماللا نيب عمج لا هيف زوجي الو

 1 نضل
 06 0 01 ا

 ابرط ا لل اك ةنم اديك 1 ثيغتسأ ام 0

 لخدتف . ثاغتسملا ىرو 00 يف يرجي تنص ن را دتاذ نم بيل ام نا يا
 ىحن كفاك: يجرتقا نحر وهدوجو نم ثبتت اذا ء الل اي كلوتك مالا هيلع |

 كلذ لك ىلع سقو * "مضل اب ب رسلان اتبع اهم دقو ٠ ا

- 9 2 3 3 - ' 

 1 1 يب عل ام دانيل اكو

 | يلا و 0 ةنم وأ أ م |ويلع مهن 0 ىدانملا ىرجح يرو هيسأ

 ةفرعم الو 00 نيكي الف هل بدانل ارذع موقيل ةنيعم ةفرعم الا توكي الو * كلذل

 نم هسداننأل ام عا وهو 2 20- ةلصب 0 0 نتا

 د ىورب 0 3 508 3 6 تبع نوني و

 يورك اهذخأب ٍليِإأ ٌنيبعَتف ينم نيإو انه |و

 انكي ةفربشي دن هالو قايبن اك مخل ىدانملاب للا ما ةكعابب ندع دقو

 لاق ابكي لام انقنم :٠ نيللي 23 لص ا
0 

 فدع الأ نكي ل ام اهتبسانمل اًحوتفم فلآلاب كانا سل نهانا

 ظ
 ظ



 ةثاغتسالا يف

 2و ى اس مر .ه

 اكد فاميك [ طفل مالي كيردم تنعش 26
 0 كر ايوحن اظنل مالل ابر رج ب هريغَل ةثاغالا ةنم تيلط اخآ اب يدانملا نا يا

 بصنلا رو ُةِ زوجي ثعذ 0 : :ل١ لحم يف لازي

 تقاذ ةبباشم نع ةدعبل برعموهو * هبصنو عاجتل | رم 20 رعاجتلا 0

 ال ليقود فال هبشاف نجلا 0 لق ةنال دارفإلا ثيح نم باطخلا

 ثاغتسملا نأ معأو دي عاما صئاصخ نم ةنال 0001 نع ”هدعبأ دق روكذملافرحلا

 لصا نع ع رح دو ال لحنا راع رمش امعادنلا فورح نم اي ٌريغ هل لتسي ال

 اهريغ فالخ اهيف ف ةدصتلا ل اتحال بابلا 0 ىضتقاف 3 و اًلعنل ىدانملا

 رخل قاكم ىف اهتمت ذإ 7 ريك اعود خا ا
 فرح دعب عقو دق ةنال حلا مال تناك نإو 5 ا و 1 فنا يا

 فطع افا كلذلو - كلو قة ريغلا عم ت اك مالل ماللا ةعم َجفَتف ريضلا عق عقوم ءادنلا

 رعاشلا لوق فاك ماللارتكت | 0 5

 مع كراقلما وهكلل اي ٌبرتغم رادلا ديعب 1

 رخنلا لوق ةيس اياهم تلا نمد القاب تَرِر اذا امإو

 ايمو لح منع و انذل يعوق لافمألاب و يموقلاي

 دا لوكا ٌرجع دقو ايلضلا ٠ع اقاوم روك يف هل ثاغتسملا مال امإو
 انيد يهل يدرملا ةقَسلا حربا رت نم بابلآلا يوذ ل اجرل اي

 ةلثمالا يف تيأر اك هيلع نوكت دقو هل ةناطليعلا ن كم دع اقل نم ثاغتسملا نا | !ءاو

 دلال 2 2 لوالي » هيف بلاغلا وه كلذب كاكا كاغتسملا ويلع قطب لا

 ع يلا م !انبا52 قافلإو

 | 9 نيالا زوجي و ماللا عتق فو ذم ال ثاغتسملاو اناغتسم نوكي نازوبي بهجتلل اي
 2 2 7 هذآ هل آذآ َّ

 ل "دل فيعتسف 4 ا مالو



 ءادنلا 8

 اذيعف ام ىوسامم انبْلأ يذ عم ..ادرتمبصناو أ قرأ كاَدَريعَو
 1 فوطعملاو نابيلإو ديكاتلإو تعنلاوهو عباو لا ني رشد امازيغ نأ يا
 الح بصنلإو ردنملا وارهاظلا هلظنل ىلع الح عفرأا هيف زوج يبملل اعبات ًادرثم ناك اذا

 ليلخنإو هيوبيسايو ديحا ىتف ايو نوعمجا ” مين ايو ميركلا ديز اي لاقيف . هلم ىلع
 اتلطم ّيأ عباتوهو *آدنل اب دوصتملاوه نان ا . عيمجا يف بصنلاو عفرلاب

 ةنا لعإو * عفرلا انيف نيتي ةلاق رم اك هئأ ادن ىلا ًةلصو لعج يذلا ةراشإلا مسا عباتو

 توغل انوع تالا نم 00 فالخم بابلا ابهر قملا طبل عابتإ ز زاج امنا

 عفرل اكتراصفو ةدتف نق ءادنلا فرد دوجو دنع دجوت : ةمضلا نه نأ ثيح نم

 نوكي ناز راج ىدانملا ريمضب ٌداصتم عباتلا ناك اذإو ك4 لئاعل 5 ءانعملا فركب راخولا

 ةسفن ديز اي ل انيف . القاخم راص دق ةنال لاحم رابثعاب روضحلاو لصالا رابثعاب ةبيغلل
 0 0 كلي وأ

 دق اخذ <
5 3 . 

 ريدقت يق نال د 0 0 : عباتلا 0 هللا 0 ل

 الام ِبّرحلا عباتوهو كلذ نم يب امو * ناهجو !ازئاج ّيبملا عم نوكيف ل اصفنالا

 .قالطالا لع نصي اا 5 المد خا ضفللا تفاضل 0 تاهل

 ييظعلا ركب ابا ايو ”ميركلا هللا دبع ايو ٠ بصنلإو عفرل اب هجولا نس 1 زاي لاقيف
 )اال نافعايو ري ترابها انايو ورع احا ديو ايو ناشلا

 ةداعالا نع ينغي ام هيلع مالكلا نم رم دقف دوصقملا عيال امإو + عيمجلا يف ريغ

 ا ع 0 ايرعأ | ف ا او

 اميركا ا ةدخال يعل ايلا 5 ابل لاا ْ

 ا ان ناو لع ناكر بسن عما سلسل وياكل عفر عم عفرلاب

 دا لاقي كلذ ىللعو- لفتسملا ىدانملا 9 ف ةعوبتم ند 0 ىدانملا عبات ىرج

 نعول ا :اإو عفرل اب مركلا ٌررك
 كلذ لك ىلع



 11 ءادنلا

 فر اسم كفا كل لو - عاود اهفذح لحم الف هتينب نع ةجراخ افلا نالرئاز ظ
 || ءاهلبق ام تر ا كح يف اهنال ةاطْر ,ًاوحن يف اهلبق عقإولا ذل

 |وربتعي ل مهنا لعإو * اًّرج ا مصاف اي لاقي كلذ ىلعو

 ةمالعلا عم بيكرتل اب لف دك كيل نالوك دلل ةيئالنلا ينو ربدعا ام ةاشو ةبث وحن يف

 ملك عجرإلا لبق لبق ناك هلوصا نم نيفرح ىلع ةنم محملا ءاقب تاالو ٠ فينختل | قرا

 لم ًاتف * ةاش اي يا يِتَجْدَأ اش اي طوق هيلعو . ةمخرت عنج ال كلذلو هلجال ثدحي
 7 5 2 0 8-2 هس ٍّّ 0 2 هه

 ْ يح ميغ لقبي ام اهنود مضيدفو
 0 لكلا ىف مفلاو سبل 7." رو رج الط ره رعم 3 ا 2 | هر م عر

 هم فتحا توم يخل ا ا ءاملا ا نا يا

 انآ + ديز اي لاش اك ةالا | ”مغب ثفعج اي لكن ةغيصلا هذه ىلع حوضوم هنأكف

 امو وير دع رام سل الا كأن رن اذه يرد فانا

 | فوذهلااذ دلل ا ناكل ل ب اماكرت 0 ظ
 طعم نإ قل ةكللا ةنطب ل نيا غال ذو + ةاعارملاب ياخ ف اًدوصقم هنوكل دوجوملا مح 1

 ل

 ْ رظنتي ال نم َةَعَل ىرخأللو

 ظ 1
 ىدانملا عياوت ف

 لأ 07 يفرح يلا اَدك ةنم لدي أ يو :ْذإ | ىداتمنأكو

 فرح راركت ةين ىلع :ال ةسفنب لقتسملا ىانملا كح ةكح ماا رم لدبلل أ يا

 اركب ايا اي رياعاعل نير اننا اىهيف ملا, ري هللا دع ايو رك ديعساب لاقل ءادنلا

 فولطمملا كلذكو + يعايد اناخا ايو ٌرقب ايو نركاي لاقي اكبصنلاب هللا دبع

 اقم مئاق فطعلا فرح نال ايهيف مغلاب ا دلاخو هللا ديع أي و ٌرشَِو ديؤااي ومن هيلع

 ريدقت عنمت اهمال لأ نم أدر نوكي نا هيف طّرتشي كلذلو ءك انه ردنا | ادنلا فرج
 ىرجلا اذه ابعم يرجيالف ةلبق خ ادنلا فرح



 ء”ادعلا زك
0 

 يف كلذ ىلع مالكلا *افيتسا نآس * كم ملا وا موق اي ريدقتلإو فو ذحم هيف

 خر فذ ايمو دنقلا ا رنولع تالا وز مقابل 2 ر لالا و - 74
 0 00 يع 1 م مايا قا -

 ةمبلك وأ اعب اما 0 5 عا ا 9 افرح لاب

 2 ص ل .٠ نإ 2 00 ص 25 0 .٠

 ُفذح انيفخت كاَذ 6 15و هيف نفلدخأ َنْوعرفك ملا يذ ريو

 كرام د 30 0000 دئازلا معلا ىدانملا رخآ فذح اًضبا زوجيو يا

 اقرح ةنم فذحلا لاني كلذ ىلعو "ا دنع فرعي فذحملا اذهو. يحزملا

 ناف #*لادلاو ءارلا فذحي ليَوُخ 00 ا را

 و وح اف تآورغ يف لاقيف اضياَف ذح قوف اذ اَعب ار دئاق 55 فرح رو ل

 نكي /ناف 000 ل ري ايش ريكا كما يف كلذ ةلكلانيوا

 يعرف اب لاقيف هتابثا ىلع روهم 3 الخ هينف نؤعَرف يف اك دم ا

 اذا كلذكو . فّدحيالف امَلع رانخم يف اك دئاز ريغ ةلعلا فرح ناك نا امو * واول اب

 | فيفختل ١ مخرتل اب دارملا ناك املو * روهمجلا بهذم يف ةتابثإ بج داع يف اي ايل اث ناك
 0 ا ا

 0 م م ل

 هبشاهب 0 سانلا 0 ا يا 0
 طب ات وحن ا تاكا ربك را ا ىهو ةبح جرملا يل لا ىوس ام اذك و + ةهخرت 7 ناهف م آملا

 دب الف كح لوالا نال روهجلا دنع نامي ال امهناف هللا دبعوحن قاضالا يكرللاو 0 0
 فحول ةنال محرملا كح ىلع قبطنب ال يفاثلإو . اهياع يح يتلا هتروص ىلع ةظفاحلا نم
 رخآ يف ميخرتلا نكي مل هيلا فاضملا رخآ فذحولو ارخآ مخرتلا نكي ل فاضح ا رخآ ةنم

 نيبرصبلا بهذم وهو هيلع ساقي ال ٌردانف كلذ فالخم درو امو . ىدانملا .
 "000 اوبل يع ا ا ف يعل

 لكلاب يفت ةنم ْنحَت لذ لمحَأ انا 2َنأ املك
 و

 ريغ وا ةثلثلا 2 ادئازرمل اءريغوا ردع مخرتلا لمي عال ل ا رسل نياك 1 لك نا يا



 11 ءادتلا

 0 اح ماا و 0 لا ل لا
 لتي فالخ الب ةلكو كاي و ظنح ام اجو

 210 والف نم عوظتم دا وحن ةظونح افلا ر تذامَريغ 2 ل

 مركلالجرلل ٌنامركم ايم طوق كلذ نمو + ءادنلا دم اهب اًدارم ةأرهل ةلف اي كل ذكوأ|

 ام كلذ ريغو دلال لورد [أي طوق نم وماي ليبقلا فى

 قافتالاب ةنم يش ىلع سايفل در * عائم ةأكو ٠ وركذب مالكل ١١ ليطن ال

 ءادنلا يف ةفذحززوجيام يف
 ا ه-ه رب سوو 0ه- ا

 رو ماو يو وع لو لع
ْ 2 1 ِ- 

 57 عطش اذه نع ضرع د ادنلا فرح م »م 1

 و ايقلا ىف : اًرفان اك | لا هو ٠ ا 5 كل نالقتلا |

 رعاشلا لونك ةراشالا مسأ عم ةفذح 0 دع ةنع ضّوعملاو ضوعلا فذح وه هييف ا

 | لس نرم ابيصلا ىلا بيش س ار ناكل اشم دعا نيل او عر اذ ا

 0 يأ“ يرقلا' يف ماعنلا نا ارك قرطأ موتك نيعملا سنجلا مسا عمو |

 ءادنلا فرح نال كلذو را ءاط مسائك محرم وهو ارك أي كسأر ضنخإو» كلهجأ

 ةادالا فرت ال 5 نا ا | اك سنجلا مسا يف ظ

 را عاب سنجلا مسا ىنعم يف ةراشالا مسإو . ةروكذملا |
 ند داجر ايا ئدقا 00 0 "] اق اذا ام ةدوصنملاريغلا ةركدلا عم ةفذح اوعم

 ةفرعملا يف نروكي امنا كلذو ويداقي نمل اهبتنم البقم ىدانملا ناك اذا ىت أتي دق فذحلا
 قانا دنع اهزيخ رووا 3 + ايس اك أي ريغ فوذحلا فرحا نوكي الو 3 ةركدلا نود

 ع كالا فورح لصا اهنال
 22 0 تر مح 79 ح6 0 دعا تو هرع ذا َّ

 ١ اودجعأ اي وع فرحا يلاتءادن دعب الد اج ىدانملا د

 لص ال ةنال دوهعم ريغ ءادنلا فرح ليام داك ناكاذا ىدانملا فذح اضيازاجو 5

 ىدانملا ناف |ودجأ ايوحن يف لعفل !؟كلذو .ىدانملا فذحلعءلبلد هيف نوكيف * -اددلل



 ءادنلا 1[

 وة مالا. بنك كلذ - ليرد ا لالا !الذا ا

 فرخ ا عرش ابم مدعل هب ةرمقع نر فاتتللا تدفع هئال بضنل انوع لع ماللا ْ

 2 ان نيعتي كلذلو هل ظ

 ”نهعشا عطف او لدول أب د لصأْنَع نظلَأ مط لع هللا َراَجَوأ
 سه < تا ل

 0 اهيعم ذشَو اهيوذبب انومللاو يفسح أي .ةفرحو ظ

 ةمزال ةادالا نال ماللإو فأل هلإلا ةلصا نا عم وسفنب ةلالجلا مسا ىاني نازاجو ياأ|

 لع اهلصو زوجف ةتزهه امأو * هلصا نعرظنلا عطق ىلع ىانيف ةملكلا سفن نم اهئاكف هلأ

 الو + ةنم هزجك تراصو اهاصا نع هيف تجرخ دق لأ نا ىلع اًبيبنت اهعطق زوجيو لصالا |
 رجب اهع نوضّوعيف و انابلا 3 اهمال هل ا ركت ايب الا ةلالجلا مسا ىاني

 عانتمال امهنيب عيجتالو * ل امعتسالا يف ٌريثك وهو ٠ للا لاةيفورخآ يف ةغرتنم ةدلش ْ

 0 لوق امأو. 1 و عامتجا

 اهلا اي لَآ اب لوقا الأ ثّدح اماذاهفنا

 ةرورضلا ل

0 

 ه-- ماا د ناسصإلا نأ حس نبأ 6 ا 27

 ا نايف 4 25 ايل اج ابتش ادنلاب لاعف 3
 ه 1 5 2

 يوراُم | ظنح أل قو مح ٠ هيسونف 3اس لوا أ اوُمَلَو

 لجرلل اتش 06 قاسق إب وح أر لا اتش لعق ةغيص ءاددلاب اوُصخ مبا يا ١

 اال ا, باقر ةتساف اهمف لصالا ناف لغاف ةَعيَض نع نالوؤ## هالك سف ايوحنإ|
 لك يف عامجالاب سيقموهو . 54 ف وكيف يتايس اك رسكلا ىلع ”ينبم لاعق |

 تاركنلارث ءاسك" مغلا ىلع ىتبي ١ يرسم اع امر در ٌريئالث لعف نم يفصو
 نام قف ا” انونخع نيزهبأ دنع ياسو ةءاجو هيوببس دنع سيم وهو ةدوصنملا 1

 ةنم ٌنهريغ |وعمس مل مهال علو ثبخو



 50 ءادنلا

 مهلا ةلوانتي نأ نكم ل ينل اك؟ةيضنج هيف نوكت نأ ك2 2 صم أ 7 زال كش

 ام ىلا اهتفاضا وعل امفد هينا هب قتل نا هك يأ ًمأو + كرما أم لاقيالف
 عملا عيبجلا عم ردحإو ظنلب ليمعسأ فو ١ هيلا فاضملا نم اهئاف اعاّضيوعتو اهدعب
 يبت ةدوصتم رك ابعأ رويشملا وب ةنعطملا نسليلا اهي ا ايوخ ةلاس ار سها هن

 الف بي رقلل نوكي نا ةمكحل ةراشالا مسا امو + ةنيعملا تاركتلا نم اهريفك“ مضلا ىلع

 ,لجيلا كاذب لاقي
 ذرب | اعفر د و ماس م 0 دِصَق ماو

 ماك كك او َمفَرلاَ 1 هن اه تدِصَق 5
 أ

 0 ا ل ةمزلي لأ برووصم نأ يأ

 مهما ظنل ىلع ليح ل لا فرح هرشاب ول اهتمي ناك يتلا ةكرحلاب ةبارعإ
 هَل ةنص نوكيف هلا مهحلأ 0 يا م 5 عرف ردنملاوارهاظلا

 اهو < لدرلا ايكاع 0 ناك نا نابب فلطعو+ ملعلا اهم ايوحناًقتشم ناكن ١

 ناكناف ةراشالا الا مسا عمان 5 .روهجلا دنع 6008 اهجوّيأ عم درطم عقرلا نم ابرك
 ناك نإو ٠ ضيا ةعفر نيعن و هاد ىلإ ةلصر ةراشألا مسإو ءادنلاب 0 ماللاوذ

 عفرلا هيفز اج هل م م ودو هيلع توكسلا 2 كمي دوصقملا وه ةراشالا مسأ

 ّينبملا ىذانملا عب|اوترئاس يف ا بصنلإو ظ
 هم 2 رع 0

 أعبات سس ملل يذنوُداَذ امقاَوا 1 ية ال

 هاوق هيمو اق راو ىل انيق اللا يذ نوور كاع عقي دق ةراشالا مسا نا يا
 5 نر الخ إو اضم. اك كار تراذ 3

 رخآلا لوق ةنمو . لجرلا اذ هيأ ايوحن ةعموا ْ
 سداتملا هلق نع ةنتِرمأل ةنقب نجوا لا اذا

 ةروسلا ف ةرابقالا مدل دبات ماللا وذو نيتروصلا يف يدل اًعبات هدايا مسا نكوكيف | |

 زها دينو نيروكذملا ةراشالا مهو 1 يذبالا عينت ال يأ نأ م لعأو »+ ةيناتلا

 لوصوملاو ماللا يذب الا عبدي ال اا ذلا هيلع يع د دنع

 كعب ةف جف كاال لعلا 0 أ يف يلا 5 لا هيبنتلا اه و * نيروك ذملا



 « ادنلا 114

 0 واق ذققيح اهنا 5 كل موو 2 مءاسنلا لبق
 فو ام اًمإو +بصنلا يف هارت ترج اهانعم مامت نم ”يش اهب لصنا دق ةنال فاضملاب |

 ا لول اداب و راع

 '” 1 ل قرورض ىد "مه امون ابر 0 ل
 لوق يف اكوُمض ىلع ةكرتي نا زوجيف مومضملا ىدانملا نيونت ىلارعاشلا ٌرطضا اجر هنا يا

 عاملا
 ا او كيلع سلو... اييلع رظعاي مثلا, مِالَس

 ” و رخآلا لونك يعني نازوجيو

 "0 التو ذيل اي دعالا ..تلاقو ىلا ااهّردَص ديك
 ون اذا تربل نم عنتم ١+ ىلع المح مرا بصنلا نا نا ججرتلا يف اونلئخأو

 | اما الف نكملا ع نيونتلا نال قافتالااب رجلا ةل اح يف رّسكي ةناف ةرو رضلل
 بصنلا وعن يف نعت تع 3 بوصلملا نّونملا نا لعإو * بارعالا يف لصالا ىضتنب ْ

 د

 ”موربخم اللا بصنلاو عف عفرلا و هثعل يف زوجي 0 00 امو .الحمو 1 بوصنم ةنال |

 نمي اودعلا 5 0 بوصنم اًذنل 0

 ايقنلا ويف نرينيرعتا اعفد ا الث ام 3

 هلا انحاي ىقلأ ام 5 ْنإَ
 فرح نرد هيلع نيق ٌرعم عامتجا ةهارك وسفنب ىفاني ال اللإو أن نك 0

 فرح ةرشابم زاوج يف اونلئخا هيلعو . ةاخخأ ١ نيب روهشملاوهو كالسإ فرحو ءادنلا
 هيف كلذ عانتما ىلع روب او: فيرعتلا ديفت ال هيلع ةلخادلا لأ نال ثرحلا وب ل ءادنلا
 قل عنا زاجافإو. * لعفلا ىلع ةلوصوملا لأ لوخد |وعنم اي ةيظنللا ةروصلا رابنعاب
 اولصوت كللذل و لابو همم فال ونعم ىرخألاو ةّيظنل نيتمالعلا ىدحا نال ديز اب

 تاروك ذل مده نم 7 ةراشإلا مسإو يأ وهو ةيي ا سال ن هل حلب اهب و 1



 ل الا

 هلا تنيضأ اهو فايشملا_ن اشوفك هيلا رعي 6 ع ا

 الكام بصْنآو ليحلأ دي رد و وأ تش اَذإ معَ
 ىا“ . جرالا وهو كرفم ةنا ىلع مضي نأ ليحل كاراكيز اي وك نم لوزلا يف روجشلا كا

 ديز ليك أي لصالا نا ىلع آن را هرسفي فو ذم ىلا ٌفاضم هنا ىلع عي ْ

 ريغ هيف سيلف يناهلا أ ا, * يناثلا ر كذب ةنع ءانغتسا لوالا هيلا 0

 4 لوعنم وأ لد وأ 0 فطعوا ديكاتوا فرحا ريدقتب ىّدانم هنا ىلع بصنل

 : ينعا ريدقتب

 ه- مر ا رو

 امكنحم ايناَئْبصْنْأِرأْمَفْرَأَو اه ديَردْيَر ايلهْدِإَ 2

0 

 يب هه

 زجارلا 0< دحأ او لك مض نيمسالا دار ذإب ديزديز اي تلق ناف يا

 اوت ررضن صن لئانل ارظسورا دب راطسإو ف

 2 اراب الا تاكا 11 ضد أهي 00 ثا 0

 0 ا

 هنا“ تو هادهر هموودج

 ا فق كا ام هعابتإ اج ر ورم نب دير ايوحو

 رادختل انلايف تيأر اكرخا لع ىلا 0 55 2 نا 3 ظ
 *«لادلا عتب ورع َنب ديز اي لا ةدعب ةعقأ الأ بنل | ةفل اعابتإ مضلا ىلع عقلا

 امم ناك ناف. ةيظنفللا | ةلكاشملا هب دوصقملا نال 5 اكةيضلا هيف ر يظن ة ةليقو ذأ

 عيمج هن افينسا ن م دب الو «« ينل ١ نود اهريدقل نيعت 0 م نبا ىسيع ايوخحن هيف ربظن ال

 0 أهنم يشب لخا نا اننا ءررط ذل كلا

 5 ل - 2 -

 لأ مهمل ام ذإ اهل ا ١  ٌففصوَو ٍةركن دوصقما اوبصنو ش
 ةدرنملا ةركتلا وهو تاركتلا هب فصوت امب تفصُو اذا ةدوصقملا ةركتلا نوبصني مهنا يل

 لجلا قوف الجر اي وحن اههبشو ._ مظعلكل جرب ًابظع ايون ةلجإو . احناص الجر اي وحن
 تلموع فصولا يف ةموجملا هي ترج امل اهمال كلاذو. جدوطلا يف ةيراجايو

 اهل رَدقم فصولا نال تاركتلا دب فصوت امب فضوت نا زاج امإو »+ بصنلا يف اهتلماعم|



 ءادنلا دن

 ليلدب اهوحنو تر ةنحالل اكيمينن هان يثو ٠ تأ ايو تي أ اي اول اقف ءانلاب مالا
 + اهلبق ام هي ا ةبأ ايه اهتوص نم تعقَرو هلوفك فقولا يف : آه اهادب !زاوج

 زوجيو ٠ - اهلبق هتف مزتلا يذلا يدلل رحارك هع اضيوعلا ءانلا قهر هلك الو

 ءآبلا نيبو اهني عمجلاز زوجي الو * اهي ةزئاججلا ةكرحلا ىل طعتف ءايلا نع ضوع ابنال اهحتف

 نم ٠ لدب فلألا نال فلإألا نيبو اهني الو ٠ ةدع ضوعلااو ضوعلا عافجا عانتمال
 ضاشلا لوقاعاو ءايلا

 ال01 ١ كا لال ١ انافا ةاوأل جا ايل
 رخآلا لوقو

 1 اندنع مرتال انيأ اي

 ميلا ىلع ةرورض هالك

 يع ناو دخلا الح اماني .... نأ تتألق ين اًَلْمَو
 ا 2 نباليز يأ تبا لاقي اهنذحو اهبلقو ايلا تابناب يباب لاغاك ةلامل
 هروبه نقل انعم زوجيال ةناف ةفوذحملا ء ءابلا 0 مضألا ءآيلا ىلا فاضملا ين تاغللا

 . جفلا|و ” ةالاهييتحشما ىتلا نا م نبا اي كرف كلذ لعو. امهيف درفملا يدانملا

 زجارلا لاقو
 ايلا وكتو نيزبرع شمت .٠ .انغ تبي لعالديل نك
 زجارلا لوق ةنمو . ”معلاوا يا حا

 يعمم باج ا ىلا يرط ال اع ةنبالاب
 كلذ قو يا نبا ايو يأ 0-0 رواج الف ةانركذ ام ىلع روصتم وهو

 00ال] 5و تاقذإ ةلدقلا اريصت فاشملاكَو دس
 هب ميشملا اكل دارقإلا ةهنج نيبعانبلا نح تاونل فاضللا ئدانملا ع امك مهنا يا

 10 ارو . ةقاضالا و | ةلصلا ةهجريغ ىلع ءانعم مات نم يش هب قأعتر مسا لك وهو
 يفوا٠ ًالبج اعلاط اي 00 1 لا عد انك ا كردلا 0م
 اا ار ادبز ايون هلع فظعل اب كروكي دقو . دابنل اب اقيفرااي وتر ورجللا
 يف لع دق ةنال فاضملاب اهيبش يمس هب و هل اعتسا يف بلاغلا وه لوالإو * كلذب الجر
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 1 ءادنلا

 هَبشب ال ءانبلا باب يسر ّرقت 5 ةطسإول اب ولو فرحا هبشب ىبي امنأ مسالا نال فرح لا
 روبجلا هيلعو رانخلا وه بهذملا اذهو . ّينبملا مسالا

 01 ل ةهره 0 هال سرور ع

 ايلتحا امم با دا فلكت مك ل ل

 ٠ 0 ٠ سو 21 ٠ هس 5-5

 فاضملا يف باطلا ةدصل فال ِرْيَع فاّضم يف حو
 01 ته 7 0 ما ريل

 ل 2 ساس هلل باطغملا ثفلكت لبتي الفال ىدانيال متنا ن١
 كل دكر < رح اباطخ لع مت ال هنّالف بطاخلا انأو ”٠ اهعضو قاب الف بئاغلإو ملكبملا
 اموهو ها بالا هيون لان سكات ثا 4 ةناف رم ىلا ل 00

 كلذو ا ةمالغايو يالغاي لاف بطاحلا يح و خلا سا ْ

 ل انا ىلا ةمفاضا صل الف 1ع راع دق كلذ 1 فا نال ا

 ير 0 نيني اضن ندب ةئاكللا يضخ 3 ةفاضالاو 0 يضنقي باطنخملا

 4 كا 0 هه را ا

 ىنتق زعل لعمل وسام ف انلا “ ا ا 1 ا ظ

 و كا 1 تلا فو 0 مخ ذر كد يس

 ل حاملا 5 0 07 اببلا فاضي يناوعاز سلا وهاازاوبا نا
 7 0 ةئبان اهفذح هذه ةل احإو زوحي و. امالغ اي يمالغ اي فيس ل اقيف املأ اهبلق زوجي
 دكب الغاب ل اقيف اهنم فوذحلا ىلع ةلالدلل رّمكُي وا فاضملارخآ هتف دئنيحو
 يا ب ءانعكا | قررنا ١ دان ماك اهفذد دعب دا ملا حا ا مضي نرد متسو# اهقفو

 ىد هلا ل اعتسالا اذه مىضعب ديقو اك ميلا مضي يل أن ث.أ اي سنوي ةياكح هيلع ا

 عقي ال فذحلإو بلقلا ماكحا نم ركذ ام را ا ءالاو بالاك اًفاضم الا ابلاغ
 يكد فّرصتلا لة الف هيلا تانضالاب ابيف طع جازتما مدعل ةيظنللا ةفاضالا ُِ

 أي[ ردنالا ةنلعمملا روجالاك ةحوتنم وا ةنكاس ءابلا تابثا الا اهم زوجت ل كلذلو
 ةفاضالا باب يف ةمكح ٌرمام ىلع ةحوتفم اهتابثأ

 2 1 0 2 را 6 ا

 3 - 5 1 ١ 0 قي "3 0 1 مد 5 5
 ا بال عم ةعودمت اهع اوصوع منا اهيلا فاضملا ىدانملا عم ايلا 35 هولعتسأ أمو يأ |



 ءادنلا يف

 أ 1 هه ا هل م م لما ةةأدساب 2

 اةادسق ناطخ هي رهاظل 0 | :لأ لعف نع َّض وع

 ري 55 ض 00 َة ّش 7 عانرو 0 032 5 2

 00 00 35 . 01 كسري ند ادْرِف نكي إف

 0 ااا سلال تما
 ا نصل نفاذ 7 0 هفره ةنع امو 0 لعف ١ دخت مينا يا

 ةلمج ةرابعلا م ث كل ذلو فرخ اب ةبع ض ٌّوعو فينخت هلل  لعنلا فرح مغ اًديز

 نوكي نأ دا كحو »* هب لوعنملا دبات ء كانا لسعر بفودحا لعبلار انعابأ

 اًريدنن رو يب انيس كراك اف: رياك اطقم صا .قإ ةنا رع ايد اظن

 00 فايع سلام ا ا ام عقرب يتلا ةروصلا ىلع

 0 هادا 0 ل ماك ام نيعملا يف لخديو .* عوبجلاو ىقثملا و هيف لذديف تفاضل |

 ام ءانبلا ة- لخديو * هنيعب ك1 اكرم لجَر ا لل سب يعد رخام ل أي

 0 0 ف لع ةتووحزر دق 00 1 يرحل ىدانملا ىلع ةقيتح ثدحأ

 ىحن يف هش اك هيقاريلظت ةاداكلا تناك وفرك وخلي وج ويس اخ ءادنلا

 ضاق ايو ىحياي وحن هيفردقل و .نونموم و٠ اي وحن يف واولاو نالجر ايوحن يف فلالاو ديزا

 بصنلا لحم يف نوكي ةلكو و * لبق تاينبملا يف ءالؤه ايو اذه ايو هادنلا دعب تاّينبملا يف
 ةعقاولا يال باطخلا فاكعق وه ةعوقو وهف هن 58 يف هجولا امأو# ةيلوعنملا نعمراب عاب

 ك انهو كلذ وحن يف ةعقإولا 5 باطلا فاكأ ىنعمو اًظنل ةبباشملا كوعدا وحن يف
 ءانبلا ٌقحتساف فيرعتلاو دارف لاو باطلا ىنعم 8 ُْى و ةيمسالا فاكلل هتهباشم عم

 ريغل الجر ايوجن ةفرعم سيل اموهو هيف ةيباشملا م ملام برعأ م نمو «رابنعالا اذه

 ىدانملا قح ىلع اًظنل صني ناكف ًالبج امل اطايو هللاَدبعاب وحن اًورفم سيل امو نعم
5 
 هبش ىلا كلد عجروأ : ورح ةي4 يم الأ فاكلأ هييدبشللا فلاكت ىلا نجا انإو < تسليك |



 ما 7 20052 ولا

 21 وك اوإد ناك امو راك الا وهو تاراج الإ 5 اظل تسع لدا

 هاش نا وعضإوم يف كلذ لكىرتس اك ةئكمالغ اوو *ْومالُع او وحن يف اك اهنع نيتلًرح
 تاز ازاوحلا نم وهو روكذملا ابل اب يلم * لصولا يس عقن دق هامللا هذه نا ملعإو # هللا

 , ةلوق يف اكر هشل اب ةصاخلا
 بناملل ةرق قا اذار[ ةيجلت راجع ةابحرمأب

 اهم اه اهيبشت هتف رز زولل ةماقا وا نينكاسلا ءاقتلال اًمفد ابكيرحت بجي ذةيحو
 يس اك نييكاسلا ءآَ الا لصا ىلع رتكت دقو . رثكآلاوهو ريمشلا

 ظ 0 رالي .. افلعدلع طرلا املك
 | يف لصالا وهو ل اح لكلع نوكسلا مزلي هيلع ىتلَع دق فقولا نوكي يفرح لك نا يا
 ::ينولطملا هن ميل ديرو تَساق ذنبك ل صالا يف انكاس فرحلا تراك ناف“ كدول |
 يف ةرطم كلذو . . الدبم ما وظفل ىلع اياب . انئاز ما ايلصا ناك سلفاط 52

0 0 
 0 فرع ا ع ل رخل 1

 فالوب لصولا محلي ينال قلطم ّنأي ملعأ
 مشيا ديلا فرح لا لاف لعل ا
 تاكرح لا عيمج اهيف تبثتف لصولا د يورلا || ةكت ةرقملا فو ةقلطللا يناوقلان ا يا ظ

 رعاشلا لوقك فقولا م بتال ين اهفذح بجي يل |
 دل يدرك لل ىّدآلا نم عيفرلا تفرشلا سب ال

2 

 ةّرس نم سانلا ٌرشو اهنعُْثِيَغ اهقرسأ راعشالا ىلع ديغأ الو

 7 رخآلا لوقو ْ

 ريفضلااب يرش لعل كيو يال برط الب برشت الف ا

 اهعابشا نم دلوتملا نكاسلا ةلعل ةلعلا فرح رابنعاب نوكسلا ىلا عجرت 50

 لاي ديو م انا هيوم لدبي يذلا نّونملا بوصنملاك اهب وصم نوكيف ىرت اك
 | ال ذا ةاّنملا عاجالا يف زوجيال كلذلو نزولا ىلع ةظفاحلا ةرورضل رعشلا يف حابي امنا

 2 ظ



 زجارلا لوق ةنمو. ميكو ةمعو هَمِل ل اقيف ٍدحإو بفرح ىلع رذتتيح اهئاقبل تكسلا ا
 ا هلا كفاخول ةمل ةتلكا لل يسعنا ظ
 ةدرج ميلا ن اكساب اهيل فّقوي تأ زوج ةلثمالا يف كفر اهنم ةرورجملا نا ريغ ظ

 اوه هجرس نال دعبل ةماكل اك اراصف اهب جزتما دق فرحلا نا رابثعاب |
 يف اك مسالاب ةرورجلا امأو * لامعتسالا يف رثكآلاو حصضالا وه لوالاو . هرورجت نودب |
 جزتميال منالا نال هم ءاغتبا ل اقيف اب وجو ءاطلاب اهيلع فئويف تيتا م ءاغتباوحن |

 ةلصفنملا كح يف ةعم لازت الف فرحل اكو رورجب

 حتت انيلأ مزال 5 رك مو رانخت داوم يف +اهّلأَو

 ىغ ادعاصف نيلصأ ىلع ل فلعل دعب قابلا للا ىف ران ءاملا هذه قاحلا نا يل

 ةّمخاو ةعدا لاقيف ٠ كلذ هبشأ امو صقتسي لو نأتي لو ع عدب لورمراو َشخإو حدا

 0 تاتا كادر ٠ ةآقل زبخأ َسانلا ا د
 انف فاكر تيهذل هاما حل | ول ذا ةفوذحلا رخاوالا لع ةلادلا تاكرحلا|

 ةتيهذ وحن امزال كانب هةكرح ىلع ينب ام لك + ها قاحإ زوج و + هيلع لولدملاو ليلدلا|
 هود هدم أ تنجو هيهام ك اردأ امو

 07 للا مالغلا انيف عرعرت ام اذا

 لماعلاب كرف بارغالا ةكرح نال ىدانملاك ضر اع ةانب يملا الو برعملا قفلت الوأ
 ا” ا اتكرر بنت نفرانلا ءانبلا ةك رحو ايل ةظفارلا ىلا ةجاح القأ
 هبت ةتكرح ىرال ةعنم رانخلاو يضاملا اهقاحنإ يف فلشخاو * لماعلا هبشي ءيش ببسب |

 ا و كلك عا برعملاب ههبَشل ةكرحلا ىلع ينب هنا تتيح نم بارغالاةكرج ظ
 ا

 5 انه اح ايو اديز أو وح نم اكس دورهم نت و 1,

 كلذو ..ةينبملا ء ا يا ل قمت تكسلا اه نا يا

 اي و اديزاووحن فلالاب نفح فواكة | ضراع اهتم ناكأم ليشي

 مزال ءانب اًينبم ناك امو : 2 ةبلقنملا لكتملا ثايب ىلا ففاضملا ىدانملاو. 0
 # كلذ ىلع سقو "انه ثسلجو اع ايوماديزاو.ل ايف“ ”انه وحن ةياصا فلا ةرخآ اه

١ 
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 دق امنناك انف ع ىهذا ةنالقايو اوي رضا ل اطرايأ ل اه نيكاسلا ءانللا قذر فاتح
 اهياااكيدر ةيراج اي نيقذت' لهو موق اي'تيرضل له وو اك ارغإلا نون اهعم تلعن

 له ةيراج ايو نوبرضن له موق أي لايف ل اغمآلا يل اوت وهو اهطاقسإ بجوم لاوزل
 امإو ةفنخلا نونلا ىف يرجي كلذ لكو# ادري غاومكوللا ةروص يوتسن 7-0 نيبهذت

 رج يرجن الف ناونل !نيابتاابعال كلذ نم 0 4 عقب الف ةددشملا

 كفارعي : نإ فذ لَقَو ِضاَق يف فوز اًارخالا 0

 فوذحملاور امر هلع فقوي 5 ٌرحإو عفرلا فرخ فودحلا نصوقتملا نأ يا

 ةءارق د هيلعو ٠ تيونتلا 5 فذحلا بجوم ل أوزل يضاقب ثررمو ضاق < اج وحي

 | 1 ديف يضانل اك ف رع اذاف 3 يلإو نم هنود نم مهلامو يداه رموق ٍلكلو مضعب ْ

 ل وربك لا فل د دق 10 نا يلع هاب مر ا فذ هيلع

 در حاملا نيلتلا اقم نمو* قالتلا و ريل َلاعنما ريبكل وهو مهضعل ةءارق

 دنع رادخحلاو د“ ناهس يفلياق كلخ كو . كفانحاب دلع فق دق ةناف يضاقاي وحن |

 الف لصولا َّق ةفوذحم 0 ها نالروكذللا كرولا اق فدذخحلا ناوصتس 0

 | هريغ ىف كتابثالاو + لصؤلا يف انبات ناك ام هيف فضح يذلا تفقولا ىف تيكن نإ ل
 بوصنللا دلل اًمإو + قولا 43 اهنانخل بجوسالو ,لضولا يف باث د كرنك مساع

 ا 0

 0 أ 2ايلأق وو رم وح يآ «لصأ لعد ديَحَدَرلأَ

 نم دحإو فرح ص يقب دق روكأللا نسوا 7 .فوذحلارختالا د در بج هنأ يا

 ابفذح هيلع فقوول ذاع ءابلا تابثاب يرد هييف لاف 9 ةءار يك ن ملعاف مسارموخن هلوصا

 دحاو لصا ىلع يقابلا لعفلا امإو + نكأس دحإ او ٍلصا لع ئاتبلوي فاح كلذ ناك ١
 در ىلا لبيس الذا َق ة لاقيف اقافتا تكسلا ءآهب ةقاحلإ بجو قرشا ها نراك نك |

 رايخا ُِ هه هل بح اموزجم 00 هجرك تلك ٠ 06 يلا لي كلم فودذحلا

 0 شعب ن .لقملا يف ملوق هيلعو د كا او ٍلصا ىلع يف ا

 ا “وأ اعتب قداح مل َراجَو 8 501 0 0

 | اه اهنحفت ديم 5 ةرورجم اهعوقول فل فلآلا ةفو ذأ ةيماهفتسالا ام ىلع فق اذا ةنا يا
, 



 تفقؤلا ١1١1

 ووو ةفلط هاك بس ةاصقو 00700 + كر نع عقل اًريدق

 امانا كولا عيج يس امو: +: لاذيإلا ي:اغاّرجع ير عيجلل ال ظنللا ثينأنل امال
 0 را عاملا ا 0 كءافرعك

 تيان ااعتم نم ميمو ٠ تابثإلاب اهيلع فقيف ىنعملا يف ةغل ابل اهلعجي نم مهم تمحَّنو

 فنقو اذإو » اهيلع فقولا بسحب تعقو اذيح كو ل ادبإلاب اهيلع فتيف ظنللا

 نكس اذإو كرخلا ىلع فقولا صب ال ةنال ةفوذحلا هاا تدر امَحَرَم كلم اي وحن ىلع
 ل اعتسالا يف عئاشلاوهو . اهتم دّرجلاب مسالا سبنلا
 يا7 و ديم ا يع

 فذزذح ريغلاو هو أ الت اذإ ٌفلالاي لدبا نيودتلا انودو

 تناك [وساَنلا لدبي ثيناتلا ءامب اموننم سيل ام يف ةقفل ١ دعب عقاولا نيونتلا نأ يا
 00000 | ١ اير فأر لاقيف.. اهيإ وحن ةيانمعا اديز بمآز وحن ةيبارعإ ةغفلا|
 اًنلطم ةلبق ام كسي و فّدحن جرسكلا و ةمضلا دعب ,عناولاوهو ا * اهيف فلالاب
 رعاشلا لوق وحن امإو + عيمجلا يف نوكسل اب ْهَص لجراي هو نضاقب تررمو دز * اجو م

 فيد اماه 4 0 55 6 6 15 غازي الأ

 0 نفذح ةيلصالا 0208 0 ا فلآلا هذه ةقينح 1 00

 ع و كدا هيبسإ) تطقس يذلا

 أخا ن رئاَدك جلا 1 الرب نترض أك هياكل

 هع تاس

 ظ 0 فوذحم درف محلب أ هي 1 ذا يمرس

 ْ لد اقَرط ةدايزلاو طظفللا يف هب اهبشل كس 0 دكانلا نون نأ يا

 رعاشلا لوق ديلعو لاثملا يف اك اًحوتفم اهلبق ام ناكاذا انآ
 ادبعاف هللاو ناطْيَشلا بع الو اهتيرقت ال تاقيملإو كاّيإو

 اهل اهيبشن فقولا يف انآ اهنولدبي مهاف هازل ذر نون كلذكو * ٌندبعاف يا

 دكاجلا نون كبعقو اذا اّمأو«روهجلا ةهانم وهز اذا نيكل لور نّونمل نوعا

 فّدت اهيلعفقو اذاف ةنالق اي ٌنيهذإو احر اب نير ضاوحن ةرسكو 1 ةَمَح دعب ةروكذملا

 || هل اور دال ترم اهلجال 20 8 لةيحو ٠ أهدعب نئونتلا فدحي ََ |



 116 فئقولا
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 »و

 اًنعذطي ززخا توطعف ا كلذلو هيلع فوطعملا ىنعمريسنتل نوكي دق فطعلا نأ يا

 0 رعاشلا لوق يف اي ىنعملا يف ةفداري
 ردقح إو ةنيغضلا ران هبلق يفو اهبظو و هايملا 9 , ههجو ىلع

 لان كلف انوع اخ احلا لك ؛ ٌلدتسيل اهيلع ةفطع ةنكلو ةنيغضلا وه دتحلا ناف|
 ا ا رول كر ذعر كلذو *ريسنتلا فطع ةل

 كيال 5 هيلع فوطعملاو فوطعملا

 500 0 هل
 قا ةقئاوملا لمجحا يف [سيلعساو ظ

 أ دعاقوثرعو اق ليز وحن ةيلعفلإو ةيمسالا يف ةفطاعنملا لمحلا قافتا لونسخسا ا مهنا يا ْ
 ْ ناسجتتسالا ليبس ىلع وه امنا كلذو *نيفَر علا نتي ةقباطللا 0 ع مانو ْ

 ل . معداخو هو هلا توعو اخي وحن اخي فالنخالا زاوخل طقف

 | تايبلإو :تعلا ى لماعلا ني م لماع يف اوفلنخا مهنا معو

 || قسدلا قو 2 8 قو" عوبتملا يف لماعلاو هديكاتلاو

 تس اذإو 0 0 لع فلسا لما

 0 اا ف

 اهيلع فقوي ةطوبرملا اط لاقي يتلا يشو درفملا ثنّوملا مسالل ةعوضوملا د را
 ىنعملاو ظفللا كيس ثنوملا عم ٠ عقل ينو ٠ يح كاس فرح اهلبق نكي كيل اذا هام اهادإب |
 كقلو طاف ماج نلاقي ..ةباستو لكك ظظنف ظنللا قرا ةلسجر ةانكاس|
 ادا دقي. تبروو تماقوحن مسالا ديقب جرخ دقو * عيمجلا يف ءاملاب اًرج 1 ةيلط |
 *انل اب هيلع فقوي كلذ لك ناف تنب وحن عحصلا نكاسلا ءافتنا ديب و٠ تكانمشم وحغأ

 كّرمتم ةنال ةعم اهادبا بجي ةاتفك_ عج ريغ البق نكاسلا تاكنا امو * ةطوسبملا



 قسنلا فطع 11

 ل اجبسالا 5 اًردان ناككلذلو تاع

 ا 8 - 0-0 : 1 3 6 3 5

 الؤات ولو اههيتغيص يف الردع اماذإ نيلعف َنِبَو
 اهني ةيسانلل ابلظ ةيعونلا ةغيصلا يف نيلداعتملا نيلعفلا نيب يرجي فطعلا كلذكو يا

 ليبس ىلعولو امنيب لدا .اذه نم دب الو + رذنآفأ ةيادفعد يبو وتو سبع وحن

 ا

 مثدرواف اف ةمايقلا موي ةموق 5 وو ان رييتف جايرل ١ سرا يعدل هللا اووحن ليواتلا

 دروا ناو. ل ابقتسالل ينانلا يفو يضاملل لوالا يف مانملا نال مدر 50
 .هعوقو ققحت ع ةلالدلل يضاملا ةغيصب يلاثلاو ند ١ 0 ةلالدلل عراضملا ة ةغيصب لوالا

 4 مرئاظن س
 و 10 ا 7 هل 8 هس

0 

 0 ةيئاشنالإو ة ردع يان يدم 50 باخ فلسا نا يأ

 3 ولا هو ٠ اوفرست 01 ّقشنإو ةءاسلا

 رعاشلا 0 كلذ نالخي

 دياب ناشيملا كيفام لكو رماع نبآر راد دنعأل اع ي غارت

 رمال ىنعب يان نأ ليوأت ىلعف نوكرشن أه ”يرب كا ديخاو هللا دهشأ يا لاقوحنو

 يا زيخملا ليوأت يف . يتايس اك طونمآ يل هلوسرو هللاب نونمؤت وحن يف اك ظ
 0و دي 0

 9865- هل طا د رام تح

 انْطَع ثباعيف ين الباع ْنَع هي اصاب ياك ا
 كرو ِ و 1 0 2 ط ب

 ريع رادلاو ُناَمْثَح بما يفك ْرِج لماع اههضعت ذإ َراجَو
 ىلع هب فطع اذاف ٠ نك كيو نيلشاك رغد ندلكعلا فرخ دوا يأ
 ىوقن ال وإولا نال ا تنايعلا ناك رع شل اخإو دي كلمالخ اب رليخ ناكوح اويلرمعم
 0 راج نيلماعلا ال ناك ناف * روهنجلا بهذم وهو. براضو ناك ماقم مايفلا ىلع

 0 ولظو يع راو :ايزررادلا فوغ اًقرح ناك ناوس راجما مدقن عم فعلا 0

 ةاىنل ١ نيب روهشملا وهو. ةرغ ةادوسالو ةمحش ءآضيب لكاس وفك 0 رمل

 درو دقَك اذ ا قا دق ريسفتلل فطعلاأ ٌدايلعَأَو



 1 قسلا فطع

 ضعبل ام ارا رآ نيد كذا هيرو عا

 ٍ دولا تا | نوكيف كل | ا يلا

 أ

 وكي هال أاحيرص هل سيلا يلع ذاق كم نمر عوفرملا لصتملا ريمضلا نال

 متو راتسملاو٠ يور انا ثق رخو راب ريجعلا لهثيوهو * ةملكلا ءزج ىلع فطعل اك

 ايرخلالا نع اهدحا وداعب ! رابنعاب هيلع المح وريغب 00 دعو * وررعو تنأ

 لبق نوكي نا لصافلا اذه محو ٠ هرم نيالا رض راق كلي ايلا كرا تلا
 | + انثابا الو انكرشا اموحن ةدعب نوكي دقو. ةتكئلمو يلع يِلصي يذلا وه وحن فطاعلا
 لالا نال اهزين لصق ولو اهنا وا ناك افرح نلفاغ راركت نحو ضوديعريمغلا ع ناكنافأ

 ينيب لاملأو طش كب تررم ٠ لاقيف . لعافلاب لعفلا لاصتا نم دشأ ريمفلاب اجا

 رقت برصملا ليم يضل انا فيرد هاك تررك لات كو 0
 ديور كجأر ل اقيف«قماعلاب اطداحتا مدعل اميلخ فطملابف طرخالف اتلللم قاس |

 هيلع نق وكم ريم اني ناو كانا 0 8
 كا 76 تاس < 8 9 و 0

 ئرج ةلمجو مس تاو دي دق مس و لعن نيب ف طع و

 وجو براضل اكلمفلاب رد 0 ب يذلا مسالأو لعفلا نيب ليعتسا َكَق فطعلا 2 يا

 ,تاقاصريطلا ىلا وري لَوُأ وحخ امهيب ةقبالعإلل يي نضل عض

 مارال ةدافال منيب فل اخافإو.ع قو نعل ارتاضباقور تاقاص يا. .نضبفيو

 ا تا اك لعنلا ىلع مسالا ميدقتب كلذ نوكي ام رثكأو د يناثلا يف ددجتل او لّوالا يف

 رجارلا لوتك سكملا لقي و
 رئاجو ايقْوسأ ُِ دقي رتاب ربضكب ابدي تاب

 + عوبتم الب عباتلاك“ دق فرامل لوكس لل د طش رهاظ ريغ بارعالا نال
 ىه يذلا عوبتملاو عباتلا م كانه طبارلا دقنل لدبلا كِ ربتعي ؛ ل قرفلا اذه نا معو

 * تش اهيا دقت ف هيف ع كلذلو هلبق اع وطقم ةناك نوكيف انه فطعلا فرح

 ةوبإو يقيرش لجرب ةترارم وحن هب لم يلا ةلإو مسالا نري فعلا عقي كلذكو

 ١ اوركحم شكلو تيأر يالا 1 عراعا اواو بالا رو يا 0



 قسلا فطع 3[

0 
 قسنلا د

 00 رولا اي عون لعد
8 3 1 

 ةبتلاو يجوق ءابك هفوطعم عم لم اعلا رركت رعبا
 يفوا . لاخملا يف اك اعينج ىنعملاو ظنللا يف نافطاعنلا هيف كرتشب قستلا فطع نا |

 يف هيلع فوطعملا كراش دق لّوالا يف فوطعملا ناف. ورع الديز ءاجوحن طقف طظنللا

 ا يناثلا فالي . ةيونعملا ةكراشملا يف يو ء 3-3 فو ل راما و نب ارجل ا

 فوطعنلل تباثلا <يجلا نال طقف بارعإلا هي هيلع فوطعملا كراش دق هيف فوطعملا |
 اهنيب طب ري يذلا ىلا فرح ةطسإوب نوكي كارتشالا اذهو *يىرت امةنع نم هيلع

 تبان ا فوطعملا عم هيلع فولعمملا ل اعراتت يزرع - ا ١ ىلعأ

 تاكا فطعلا يف طّرتشي ال هنا معاد + ءيجلا لعف راركت نع نيل اثملا يف الو دإو |١

 اغا رصبق . هسضنب فوطعملا ىلا دهجوت ناكما الو فولدعملا ىلا هسفتب لماعلا هجوت

 مال نيقوطعملا نم لكل لماعلا ةرشابم يكتم ال ناك نإو انإو دب زويا ةقرر كلا 0

 اف نموه: ةّيكلا دعاوتلا 0 باو نورفتغب الام عبإوتلا يف نورفتغي

 < اجوحن بيترتلأ يضفي فطاغلا ناك ناف تافوطعملا ترركت اذإو * نينقحل ما رثكآ

 22 ]والا ىلع ةفوطسم الكف .الإو 1.116 لع فيطلب هنا ا مثديز

 0 اد نراك الا
0 : 

 ْنذأ ةنود ب فالذ قف يقذَو نم ببارعإلا ىويسموأي 1

 يف اًمأو ٠ طقف : بارعإل الا نيفطاعتملا نب قافولا مزتليال رار م يا
 ل لجرو ديز < اج وحن ةفرعملا ىلع ع 5000 اهفالنخا زويف و هرغ

 كاالط كازو انإو ترس نر اع لابو+لاعرلاو 0 ديز ء 9 ج و

 1 فنا قع 0 دقو * رج لاهو

 0 هاا 0 72 هاج ب

 00 انااا لسنا كالو ريضمو يفوطعم نيبو +

 ْ درذملا ىلع ددعتلاو ٠ 50 : اذ. انإو ديز ماقوحترهاظلا



 8[ لدبلا

 ب غ ىلا ناس ةقيشف انيق كاني تراضارا د مدصق داسف هل نيت م نبع دصقوا |

 . طلغلا لدب ثلافللو نايسنلا لدب يناثللو بارضإلا وا ءانبلا لدي لّوالل لاقيو
 ىلا ةنع تم تلدع مث مثردلا تدر و د ١ رانيد اهرد هيدعأ كلوق ةئلدلا عيجيو

 ناك درا كه اك را هده دام كلل نين ع 9 ةتدراوا ءادلا ل 1كوب

 لدبوهف مثردلا ىلا كناسل قبسف رانيدلا تدراو ١ ١ نامشتلا كدي ويف ار أنيد 0 ْ

 رع ا علا لبس لك هم لما 0 لدبلا نم نوكي اذه ىلعو *+ طلغلا |

 ل ل ا هرب كل كذبا ناتسلا لدب الا اكل ادبألا وهو ع دصق |

 اننا طلغلا الدب نا لعإو * ناروكذملا نالدبلا أوهو ناسللاب ةراتو ركفل اب ةراتؤطخلا 0

 1١ لترا امال رظدلا ا قيسور د .فرالا ى 0 الرعشلا نيالرعشلا نودرثنلا يف 2 ِْ

 يف زوحيالو رثنلا يفايشزوجيأ سرع و اذهو *ينيمامدلا خيشل ١ لاق «ردانلا يف ظ
 نوت ا

 سا مدح ا

 لبطل ماقانواك لتي اَمانب بأي عَ

 2 يقابل سا 0 ليقو عع : لادبإ مر 1 ليَ

 طلللا ىف ادعم نركب © ني لت السما ةولدلا 2

 فحل وباو ماع ٍرَطَم 0 ةنودة فيلا ة وسار 56

 رخالا لوف ىنعملا يف ادعم نوكي دقو
 او اع يعاب داع لعاف انا ام لا ليبس يف ل

 لدب هل لاقي كلذلو لبق يذلا لامجإلا لّصف دق لادبآلا هذه نرم دحإو لكناف
 بهذو. . لكلا 3 ليبق نم نوكيف تانطاعنملا عومج نيرثكالا دنعوهو * ليسنتلا ا

 نم نوكيف ليدنتلا 0 هم هيلا امو ظقفي ل والاوه لدتا قالا عوق
 يلا عب هلا كيفن ةرابعلا نذل ةنيازقلا هل كاذب لهب ارث نع ىضتسإو دس لكن 1
 .: يفوذحم راضإي عطقلإو لصالا ىلع 0 هيف زوجي نيهجولا الك ىلعو + لبق يذلا
 ديز ايد ريدتث ىلع عفرلاو ٠ هيا 3 ٌرجلاب ورمعو ديز نيلجرا اب تررم لاانيف

 نبت .اًرعو ادي ينعأ ريدتل لع بصنلإو# ورعو

6 



 لدبا 1

 11 5 عم كيسي 5 مْسأو ألف ملل
 يف نالعفلا دي للذي اهنيب ةقف|وملا عم تاروكذملا كه ني عفي لدبلا ن نا يا

 يطعي ديز وحن لعفل اب اي ,ث مسالا نوكي ناو * بهذي 1 ةيو بهذ ماكو نامزلا
 حن ةيلعنلإو ةيمسالا يف ناتلالا لئاقث نإو + هللا فاخي ينم ىو هلال فلم فول الا

 رعاشلا لققو“ دمصلا هللا لا هللاوه لق

 امهم ر هجلاو سلا يف ْنْعَفالإو اندنع ٌنَميقت اللحرآ هل لوقا
 كءاف نود وسنن دال للا نإ ةيلعنلا ةلمأ ل ادب و. لعتلا لدب نيب قرثلا نا ملعأو
 21 10 ةلحلا عوججو ١ ةدحو لعنلا دّرجم 0 7 ان اا ةلحإو

 علو ايس مال ُُ هج
 أمه نم نيد فرعت له 05 اك درفم ل

 ةلجج ناف ىل املا يف اكدرفملا نم ةلجلا لّدبتف ةلخجاو 0 أضيا عقب لدبلا نا يا

 هللا الا هلا ال تلق وحن هلا لال لدبي .اهلبق يذلا ةراشالا مسا ن 0 اه نم

 نومزتلي مهاريغ * البق يفلا ةداهشلا ةلمج نم 1 صالخإلا ةباكن اف صالخإلا ةيلكا

 ةدا ارا ىلع ةيناثلأو ةبسنلا ليواتلع كا امميب ةقفاوملل اًبلط درفم ةلمحالي وأت

 ل اهتسالا ردإو: نم وهو. ةرابعل | دع ديو اىغبسن فرعن له يا ظنللا

0 
 21 كيأر اك ل انفالإو ءارسالا يف عقيوهو ٠ ضيا مالكلا نم طقس ام نولدبي منا يا
 ينانلإو ٠ ل اشتشالا باب يف ايس اك ةعدا حابأ عدا ريدقل يف لوالا ناف . نيل انملا

 لدب لوألا روكذملا لعتلاو *« ءانشتسالا باب يف رم اي ابسألا دحا ؛ متي ل ريذقل يف
 ا ل رع | يف ةناف يناثلا يف ىتثنسملا مسالا ك كلاذك و. طقاسلا لعفلا نم

 هباب يف تملع 5 فوذحملا ةنم

 0-0 ط 0: 0

 لاق اسمع برعأ هي أ لد نا يال ا
 0 هم و

 ورع ب يري بالف اًطلغ ء وأ 0 مولا طرأ
 0 للا يطعني رخآ ين هل صرح من اني لكما ركذ اذا نوكي دق لدبلا نا يا



 2 لدبلا

 | هدي ةتابقو اًنيز ةئبأر وسال ا اكبئاغلا رّمفملا نمرهاظلا 1 266 ظ

 لكلا لدي سره اظلا لد مل بّطاخنإو م أكد ا وهو رضاحمل ناك ناف * ةتيدح ةتببحأو
 اًدحإو املول دم نوك عم لدبلا نم فر ءا ققيح ةنم لّدبملا نال اًديز كتيأر لاقي الف
 كلذل او اماهبإ هيف ناف بئاغلا ريض فالي .وريغ ىلا ةبسنل اب دصقلاو هحرط زوجيالف

 || ريضلا نم هل ادبا زاج ةطاحإلا نعم رهاظلا دافا نراف ** ةنم رهاظلا لادبا غوسي
 أ ةنمو - انرخاو انلّوأل اذيع انل 0 ٠ يملا نرم ةدئام انيلع لزنأ يللا وحن روكذملا

 رعاشلا لوق
 انا 1 ىحانتثالث انناكم يف انمادقأ تَسرَباَ

 || ) كلذك نكي ل ناف . ركلك مقوحن يف ءارجم ىرج ديكوتلا ىنعم دافا دق ةنال كلذو
 هر ياها لكلا لال زيا * روبجلا بهذموهو جلا يف ةنم هل ادبازجي

 ضعبلا لدب يفزجارلا لوق
 رمسادملا 58 يلج رو يلح 7 رمادالاو نا قد 7

 لاتسالا لبن ينرعاشلا لوف

 اغاضم يلح ينديتلأ امو ٠ اعاظي نلركرما نا ينيرذ

 يف كاد نسل ارلدم ةرأل قاقلا نب فرعا والا نورك حام لا نا
 الف رتتسملا نيود زرابلا نم نوكي امنا رمضملا نمرهاظلا ل اديإ نا ملعإو * لكلا لدب
 || ةنا ىلع نو رثكالإو مرييكو مهريغص |وغاجوحن يف فلئخإو * اهنسح ىنيجمت دنه لاقي

 ٠ ةفركللا لغه ف رعو يلبصت ل

 رثكالا 0 عزاو هب ريض ْنِم ريضم يف 0007

 ةقفإوملا طرشب هزاوج ىلع ثرثكإو رمضملا نرم رمضملا ل ادب! يف اوفائخا ةاحنل | نا يا

 بهذم وهو .كايا كتيأرو تنا تئج وحن بصنلإو عفرلا يتغيص يف نيريمضلا نوب

 اذإو. ديكانلاو لدبلا زاج لوالا لاثملا يف اك عف لا يف اقفإوت اذا امماريغ * نبيرصبلا

 عوفرملا روهشلابّلا نيكي ديكاتلا | نال لدبلا 08 يناغلا لاخلا يف ايوريغ يف اقفاوت
 || دك لأ نيعتيف وهادي تررمو كنا كبير ون ناريمقلا تقلدخلا اذا اما ا“ كلغ ام

 عامجالاب



 لدبلا 1

 000 ا ىرخأ ةلمج نمريدقتلا يف نوكي كلذ لعو جك عب لعفلار ش7

 |لالحإ و مالكلا نم حرطلا ةّين يف عوبتملا ن نوكيف ثيدحلا يف دَمحلا دار الوهم بالا
 ل نكي ل ام روهمجلا ةركتاف لدبلا عم لماعلاب جيرصلا اأو + ةلحم عبانلا

 اريمض لدبلا كراك ناف افلح ٍديزب تررم ور ورر رججاب هل اصنا ةدشل هب جرصتللا |

 ا
 ا الصنم الإ نوكي الر ور جلا ريمضلا نال“ هلحو هيب 3 0 جيرصعلا بجو

 ا ا علا
 تع 2ع وة 0 را 2 00 1 0

 انا مادي كف ىتدي نم 00 ايف لاَوسوَأ ط 20

 يكل لدبلاعم فرحلا كلذ رهظيماهفتسا فرح وأ رطرش فرح ةنم لدتا نع اذار
 ب ا موقاار 0 | تم وحن ا

 هيلع مالكا ع

 هياكل ةرككذإ ...٠ ةفرعمو قركل ا بيب ءاجو
 طارصىلا يدّمَل كنا وحن عركتلا نم ةفرعملا لدبتف ةفرعملاو عركتلا نيب عقي لدبلا 1 يل

 ةفرعملا نرم عركتلا لدبتو ٠ ضرالا يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا طارصر ميقتسم
 ا وحن دوصتملا نم انوا درصت ريع نك داك يلا تضر نراطرض
 أ يف ةنم لدبلل لدبلا ةقباطم وطرتشي مل مها معإو * ةئطاخ ةبذاك ةيصان ةيصانل اب
 يونملا هلماع رابنعاب هعوبتم 000 ىرتس اى اهريغو 00 تيرعتلا

 زاج مر وكذملا فالئخالا ويف زاج كلذلو. رم 5 ىرخا ةلجج نمريدنتلا يف هنوكو
 تعنلا فالخب . دي داك ]ماعلا زاركت ..زع فرحا بات زابكعاب ىسنلا بطع ى
 رذلا يف ةنييلسام ض عوبتملا يف لماعلا وه اهنم ردحإو لك لماع نال ديكوتلاو ناببلإو
 ربدتف .هعضإوم يف رك ذ ام ىلع هماكحا عيمج يف هل اهتقباطم تمزل كلذلو بابلا اذه

 رهاظلا مسؤل 35 الل لحل لدبي رسضا> 1 يا 71 ِرِهاَظَو

 0 ل كل هيف ذ

 00 عرساب رمغملا لدم رّمضْللاو رهاظلا نبب اًضيا عقي لديلا نا يا[

 ّ 0 ةطاكلاب 1 ةهنمّراجو 7
 ع -_ع



> 

 ا لدبلا ٠

 ادب هيلع ديو باطو رة نع فرع داك
 يف تيأر ايهنالمتشم نم وا ةضعب وامركذل اديب لءج دق ام َنيع نوكي لّدبلا نا يا|

 1 ل عتالغشم نم ةرادو ةضعب وهرديز بلقو دل اخ نيعوه خالا ناف ٠ . ةلثمألا
 لاقيو ٠ تيأر امه ةيطوت ركذ دق عوبتملاو هلبق روكذملا مكحلاب دوصقملاوه ةثلثلا نمأ

 ظ 0 !ءاو ل اتشالا لدب ثل اثللو ضعبلا لدب ينائللو لكلا لَدَب لوالل |
 | تيبلا ج سانل ١ لع هز رع ركع وأ“ لاخلا يف اكاضفل ةنم لّدباريمضب اطبتري نا

 باعصا لبق وحن يمضلا ماقم موقي امب وا ٠ . مهم عاطت ا نمم ياآليبس هيل عاطتسا نم
 دقو * فرعتس |؟ ريمضلا . نع بونت لأ نال هران يأ. دوقولا ت تاذ رانلا دودخألا 0

 ٌْ || ىنثتسملا نرا دنت رابعلا ناف ديز لا دحا ماق اموحن يف ايةنيرتل ةلا ةلالدب ة ةنع ىغتسيإ ْ

 | طبارلا ىلا جانجي الف لكلا لدب امو *« طبار ىلا اهعم جاني الف نم ينتسملا ضعب|
 | ال ينعملا كي لدتبملا سفن يف يقلا ربخحلا ةلمج ن نأ لك عملا ىف ةنم لحبملا سخ هلال ال

 هيلع ةلماع لدي نأ نت لامس لدن دب الو »+ هعضوم يف تفعاك طبار ىلا جانحت

 أذا ةنع ءانغتسالا 8 نو نييعتلا ىلع ال لامجإلا قيرطب ”ةانعم اهنم ماي 5-5 |

 | مدعو لوالايف عبانلا نيعتل ةسرف اًديز تجرسا الو هُو املا اخ ل انيذلغ فدْحَأ
 ظ يناثلا يف ةنع ءانغتسالا

 2 ه<- مد عد

 ٌْ دئاز ىنعمب ينال نر 2 ٍظفلب ظنلب نانوكي دقو ظ

 | نع ديزي م يناثلا نرتقي نا طرشب دحإو 3 ةنم لدبملاو لدبلا نا يأ

 ظ سيلا لوف يف اك ةئانلا يف لوالا
 لرتاف كيلع ليللا ةيطاطت كفل: تآلبمتلا ديو ديزل

 | لوصح مدعل اََيَع هل ادب نوكي اعيمجينعملاو ظفللا يف هيواسي ام لدبأ اذا ةنال كلذو |
 هي ةدئانلا

 0 ون اف در 18 7 لدبلل هَرْكَذ و 1 ليلو 0 هَ 9 إد ص

 ا 0 حرصت اًرييغ قال 3 را عذب ةعرصت راو

 | لعوهف كوخ دير ءاج ليق اذاف لدبلا عم اًرركم ةنم لدبملا لماع ركذ ىني ةنا يا[



 00 : 3: لدبلا م

 َنكما ثيح فدارملاب ديكاتلا نا مهضعب ىل اقو * تنا | موقثو وه ماقوحن روكذملاب ردم

 ملعا هللاو“ ةرابعلا يف سلسا ةنال ونيعب ظنللا ةداعا ايلا
 د ري“ 5 : رد

 لَصَنَأ دق ٍريضُم لك ديك لَمْ لصقل وذ عوف ركارمصملاو

 | اوضتماوا اعقل صعم نقلك و دك رد لمع لمتخلا ودرللا زيف نايا

 ا هيف لمعي آل لنا نع ادّرجم هسفنب همايق رابثعاب رئاضلا يف لصالا ةنال 0

 َه هب تررهو تنأ كنيأرو 1 ةقانمألا هةر انا تمثّل اقيف .رورجنإو بوصنملا ْ

 ةيعبتلا ّقحل ءاضق رحأو بصنلا لحم هل راعتسي مث نمو . ةراعتسالا قيرطب

 3 000 ا ردا د
 '0 ا اةيرلاو د وباتو - . ظنحتقةلال يملا يذكر
 00 ا مل ردا ىلا هوو لاول عدم
 لاق * كلذريغو ناطيل ناطيشو نسب نسك ممالك ىف ريثك وهو . ةنابحما كْيَدَش

 هنزاومب ىّوقَي نا يناثلإو ظنللا داعي نا اهدحا نيب رض ىلع يضنللا ديكاتلا يضرلا ويشلا

 يناثلل نوكي نا ام ةنال. برضا ةثلث لوغو: اعابتا | ىهسيو روخالا فرحا يف اهقافتا عم

 000 . هل نوكي ال وا“ - اكررم اعين وح رهاظ عم

 هل نوكي وا - نس 1 نَسَح لوقكو دارفنا لا> يف ىنعم هل نكي مل نأو ىنعم هني وقثو اًظظف

 نأ ليقو * ىهتنأ٠ "00 ا ذيب ةيع ةكر هاظ ريغ تفلكهم ىتعم |

 3 تاك عمال وا اه دارفنا دنع اهل ىنعم الذا عابثإلا اذه ليبق نم عمجا عباوت
 ةناف يظفللا نم 0[ ال ب ا مروا ال اياب قربعلا ديكو اكتر

 قالا كا 3 ْ

 0 ل 2 ل ل 1

 ريضلادكوي نان ظنللا ةروص ىلا روظنم رعب ريغ ىنعملا ْ ةفدارملاوه انهرتتعملا ناكالو



 كي كالا

 ١ يكتالاول+ كيأر 5غ اممالاب اًنمنخع ةفولعم ظانم اب نوكي و ةانزكذل اموهو يوتعم طنا

 | ىرتس 5 ٌصلخيالو رص . 7 ذدس ام وهو ّيظنل
 ره م ا ل ياض سس هب

 3 مرق دق 3 هانعمب طفل نأ ديك أت أ لي فتساو

 دئكاتلا اهل لاقي كاذلو ؛ةه ويرزق انعم 0 ناب 200 |وليعتسا مهنا يا
 لعفلاو ٠ لع ماع ديز وحن ةركتو ١ 0 ءز اجرح ةفرعت مالا كيل رهو اهذللا

 اريفك لدا“ نا ريغ + ديز ماق ديز ماقوحخ ةلجلاو. م معن وحن فراماو ٠ ديز ماق ماقوحن

 تبرض وحن ا هلأ عفي مام لوف كللرأ 00 تل ون يطاعب وتقف 8

 5 17 نكت .كقيورصلا ملا موي نال كلذ عنتمف اديز تبرض 3 اديز
 هي دضتي ال دئا ر فرح انه نيتلي ركل ني لخادلا قعطاعلا نأ معاو 7 دوا فالخ

 غاملع هب تحّرص ا ئطعلا زوج الف لاصتالا ل 00 زال ةقينح فطعلا

 فطعلا يبس لكل دئكانلا ليس ىلع ىل والل را ةينانلا ْن وكشف يلاعملا

 0 ساراس تاس 2 تو ل - 0

 نكلصو نم ل 7 ةعم دافي لقتسمب 4 م

 ةياوفلا ا ىلا فوزتلاو لضتلل ريتشلا طاققالا ني نب لكس الاي
 اًديزّنإَ .ريضلا ديكات يف هب هب ثررم ل اتيف٠ ٌةنم ع١ ءرحلاك ةنأل هب لنا ان ةعم دا

 نع ريمضلاب ءانغتسا راق هن ادي ز ّنِإ لاقي نا زوجي و . فرحا ديكات يف ئاق اًديز ّنِإ

 ءافتكالا ةئصلوب يعم ةداعإ ةمزلت ال اهوحنو الو "رمك باوجلل فرحلا ن 0 *رهاظلا

 لتتَسفلاَكن ف ةنع هي

 1 1 ا مد ها
 ىر ىتل او أتنأ تفوح ب 50 ا 1

 2 0 0 ع 6 0 ةأسود

 ىقل أو انا ثيبهذو تناَت قولا يا ا 0 50000 يا
 رعاشلا اك تافدارتملا نم كلذ هبشا امو رضحأ 7-1 ا ا

 غد ع عب ناريج لجأ ربرشم 0 يي ىلع َنلقف َنلقف

 رثلا ليكم .

 يسع كل دوعن ايري اظل مّلتق ربلكلايان أدب بو



 ديكاتلا 113

 رج لهو مهيعال اجرلو ا ل ا اج لاقي عضال يف عوبجلاو 1

 لو تال ايلا ٠ :كئاقلاب كومة او عتقيو
 ب 2 07 زو

 ا دع ثعبو اسم ملك يِضْوَق م
 د ملك موقلا اك هتاذ رابلعاب ١ ةزجتنوكي نأ: يضفتي 0 امنا يأ
 هضعبل ءىجلا تابثا كي ماك ديلا < اج لاقي الو ٠ هلك د بعلا ثعبك هلماع رابنعاب ||

 ا .اهومنو عبرلاو فصل اك وضعب ىلع عقي دق ةناف عببلا فالخب ٍضعب نودأأ
 لكنا لعاو * هيلع ةرئاظن سقو. ملك ديبعلا تيرتشاوحن اعيمج نيرم الار ابنعاب كلذ ظ

 ماعلا 00 نع هب ينغتستف دك قمل رهاظلا لثم ىلا ظفا ما دع

 سانلا لكس انل |هبشا اي كركذت ىدجاول كتركذ دق ك
 «ٍ رمفلا فلا كلذ يس و ماكان انلا هبشا اي يأ

 دوؤعلل لوما هلأ يذب الإ ديكأت ما
 اكل نيكي آم رثكأو» او دك 91 | لوما ١ ناك اذا الا دكت ال ةركتلا نا يأ

 ِكلذإف نزال رادنملا ةمولعم ةدم 1 إو مويل اك نامزلا ءامسا يفأ|
 عامسلا درو دقو. ةغل الل ضعبلا ىلع لكلا قالطاب زاجلا لاتحا هعفر يف ديكاتلل ةئافأ|

 رعاشلا لؤنيك تزرعلا نعد ١

 | 5-0 ىلعالا ينيلن ال 2 ةلك الماك الوح ثبت |

 "ماك اعنكا لوح ءانلذلا ينلحت ةلوقو ءاعمجا اًموي ٌةَرِبلا تّرص دقرجارلا لوق ةنموأ|
 ءازجالا تاوذ نم نازلا افلا نإ غل علا د نوكي دقو +« نيفزكلا تهيتم وهد | |
 1 اهرد تيطعإو |و ةلكارانيد تقفنا ل اقيف اهوحتو رانيدلاو هررلل اكربداقملا ةمولعملا ||

 الجر ءاج ل اني الف ةدئافلا مدعل عامجالاب ديكاتلا عنتما كللذك ن نكي 0 نافأ|
 .هل يفانم تفذحمإو ربرقتلل ديكاتلا نال دّكّوملا فذح زوجيال ةنالءاو «عمجا انامز ثمحأ

 ملام نينطاعنملا دبكات دشن الو * ةسفن ةتيأر يذلا يا ديز سفن تيار ننال اني الفا

 ىحن زاوج فاثخإو * اهالك ورع فهد كين >ِ 21ج اق الف .انيكماع نعم دشن

 ماصدخالا نوكي ال ذا( هديكات يف ةئانلا مدعل دعنم ىلع نوقتحمإو . اهالك نالجرلا ممنخا ْ

 نابرضديكاعلا نال |و *مالكلا ينوغللا ليبق نم ةديكات نوكيف قوف اف نينثا نييألا |

4 

 ياا
 م ا

 تح
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 و دكاتلا

 زجارلا لوق ةنمو. نيعمجا ميو / كتّرميف ون لك
 اعمجا يبا رهدلا ٌتللظ نذإ اع رأ ينلتف ثيكب اذا

 كوتك اًدوذش ألا ةنود وعباوت دْكَّدي الو
 امك ةلوخ هانلذلا يل . ٠ اعضرم ايبص تكا فل أن

 ال ةلجترم ظافلا اهنا ليق 'كلذلو ةلاصآل اب ال هل ةّيعَبتلا ليبس ىلع هب ةقحلم اهنال كلذو |
 د الف عياونلا له تعبتجا اذإو + ةيوقنلا درج ات رك اأو اهدارتنا دنع اه ىنعم |
 نم ددعت ام نا لعإو * امهيب بيترتلا يف لهاستي دقف عصبإو عتبا امإو . عتكا ميدقن نم ظ
 فطعلا زوجي الو * ةلبق امل اًديكات دحإو لكال عوبخمل اًديكات ةلك نوكي ديكاتلا ظافلا |
 | نال عمجإو ةلك شيجلا < "اج الو ةنيعو ةسفن ٌريمالا < < اج لاقي الف ظافلالا هذه تدب

 | ءينلا فطع ليبق نم نوكيف اهيف ةرياغم الو نيقطاعتملا نيب ةرياغملا يضنقي فطعلا |
 ا هلجال اهب ءيح يذلا ىنعملا يفاني 5 اهيف زوجي الو * هسفن ىلع

 يا لك انيعتسا نيف فصامَو ءاهيخلا
 فو *اعصب و ةاعتبو هاعتك اهعبتتف ريكذ ام لك يف ةلثم عجا ثّنوم ءاعمج نا يا|

 ظ اننا درقك لك نئانوب + ورخأ ىلا ءاعتك هاعمج اهلك ةليبقلا تع آج ل اقيف» لك عبتن |

 ظ هنو ءاس ىف ناي رجيو اهعوبتك اوهم لك عباوت : مهجتت عيجو نوح أ وهو عما
 فالخي ةمالسلا عمج عومجملا ناش وه اك مالقعل اب ٌنصاخت نيعمجا نا م !ءاو يرخاما

 كل ا هريغو لالا نع تزيخابنات لأ

 م ىلا ىو الاعب عيني أم عم لا تاير

 2 لكن يعلآَوَسْْلأَو الك انك | ا

 ظ ىهو ىنثملا ىوس ام ديكأتل لمتست اهتاوخ|و اهعورفو عمجأ يف يثو اهعب|وتو لك نا يأ
 | بسحي فرصتت اهتاوخأو عمجإو عيجلا عم اًدحإو اًلغفل زلت لك نا ريغ ٠ ٠ عومجملاو درفملا |
 نوعبجا ملك نونمؤلاو هاعج الك يكل |و عَجَأ ةلك شيحلا < "اج لااقيف اهعوبتم |
 انس ركذملا دك ويفي ام + ةعبأوت اهنمر دحا ]و نك" لع نقود . عيج ّنب ا تانم* الخاو |

 ااهب اكو نيعلإو سفنلاو + اهاتلكن ات ارملإو اهالكن الجرلا < ًاجوحن الكب ثنّحلإو العب |

 |ىذلا عم نا دّرفملا عم نادّرفت اهنا ريغ. قالطالا 2 ايمو رك كَ ريغ 1 3

 ظ 0
 ظ



 ديكاتلا م

 بين نم ضعب وأ هتاذ ىلا لأ كرون نم لوسو ء اج انك نوكي نا ل اهنحال اًعفد مجأ

 ةدئاز 0 ناَرحدف نيعلأو نيدو معإو *«زاجما ليبس ىلع كلذ ليقن كلو هلك ىلا

 5 ا اعد دقو *« المع عوبتملا بار ءاابولع ير هيسفنب ريمالا < اجوحن

 ةقيقح اب ت ذلا لع لدت نئفنلا نال ةنيع ةسفن ريمالا < ءاجومن نيعلا ىلع سفنلا ميدقل

 رعاشلا لوتك عيمجب دوي دقو * زاجملاب اهيلعّزدت نيعلاو

 ثتاد.قو معيبج ْنالْوخ يحكادف
 رثكا اهلفغا كلذلو ل اعتسالا رداون نم اهالكو مهماع وقل < اج وحن ةماعب كلذكو

 نينلصملا
 -هو ةرص توه ل ةهرسو م ل 31

 000 غن 0 0 8 قا

 اح ره 1 لا ا

 يف تيهذ اولاقف اهرصب وأ امتايح باهذ دارملا نأ 0 ةناف ٠ ابنيع وا امهفن تبهذ

 اكو + بابلل اًدرط رّوصلا ةيقب كلذ ىلع اولمح م. ساب الإ اذهل اًمفد اميع يثوا اهسنن
 دقات قالو لكلا نم عفر ااريغ ع 1 الروذيحلا اذه ناك.

 ثدرا كتيعك ايا اًديز تب رض كسفن تنال اقيف . كانه كلذ |اوطرتشي مو

 رهاظلا عم امو ٠ 1 0 كاوا مونلاو يع تيرم اما ابححأو ر دنهوأ|

 ةلكت ديكاتلا نال ملك مون ذآ تال نق :وهرومالا < ءاجل اني الف اًككطم كلذ عنتم

 ةنم فعضا وهام ةلكت نوكي ال ىوفالأو ةب ةيفر "1 فشلا لب يرئازيبغلا دك جال
27 323 

 2 نا كاس 0 - م م هدو

 00 دكا عج أ دعب ديك نأ سن زعو

 : 5 6220و 1

 سركتلا نع ثنغأ َةفاَض رثكالا يف يف كباَت لكل وهو
 قو لكني ناعيا ؛ عمجإو ٠ امو بكا عجا دعب كو ديكأتلا نا يا

 امو عمجا ُة ةفاضالا راركت نع كلذب ىتغتسيف رم اك عوبتما ريض ىلا ةفاضم ليعتست
 لك عباوت هيلي امو عمجأل لاقيو ٠ ”عصبا عتبا تكا ”عججا ةلكشيجلا < ء آج ل اقف يلب

 ا |ةيلعلا غو نزولل ةقرصنم ريغ ظافل الأ مزه عمو »+ عمجأ عل |ون ا

 نود عمجاب كوي دقو# روهثملا وهو فرصني الام باب يف زم لف رعمالاب ةنرعم اهل



 ا ديكاتلا

2 

 اعوقو هبقرت ٌريطلا هيلع رشب ّيركبلا كراملا نبأ انا
 كيرا دي زاب نع يتمم »ع هيلا هتفاضا عانتمالر شب لل عميل أب كر انا نارتفا ناف

 ا ركب كيوخا ًالكو كانا ئوربجو كي نيلجرلا يارد ادع راجرلا ايلا
 لأ بوحم لع ءادنلا فرح لوخد يضنقل قل اهمال هللا هيف عنتمت كلذ ناك ناف ءر ادلا

 ىلا الك ةفاضإ و ةدرفم ةفرعم ىلا ةم ةمايفتسالا يأ ةفاضإإو ةمملا يال اعبات ملعلا لعجو

 رعاطلا لوقاّمَأو .زوجيال كلذ لكو درفملا

 تاّململا مالإو تايئانلا اًدَضَع يددجإو يليلخو خا الك
 بصنلإو عفرلا | ويفزاج اني ؛ عباتلا لعج نارك ديعس اي لبق اذإو * هيلا تدنليأل ذاشق |
 أ ريغ ناك ن اف . "مضلا ىلع ءانبلا وئاضتقال الدب ةلعج عنتم اهيلك ىلعو تعنلا يفزوحي اك

 |نّونم ريغ امو ا الا عابتإ ىلعألدب ةلعج زاج ديحا ديعس اي وحن يفرصنم
 | تللخ كني وك قورف |وركذ ما ملعاو * بصنلا هت اضتقال للا عابتا ىلع عنتمإو |

 | لوالا لح ةلالحإ ةّج يف سيل ةنإو ةبسنل اب دوصقم ريغ ناييلا نا اهنم . لدبلاو ناببلا

 0 ىرخأ ةاج نمريدقتلا يف الو زماعلا راركت ين يف الوأ

 | .ريكتتلإو فيرعنلا يف ةعوبتم فل اخيالو لعن اعيان الو ًالعف الو ريمضل اعبات الو اريمض |

 || دوا عيبجلا يف لدبلا فالخي فذحلازئاج الو حرطلا ةّين يف تروكي ال ةعوبتم نإو |
 هي اانط انا ابو اين طفل اعنف دنع هللا ْ

 ديح انلا ىئ

 تا را 272 ع و 5 س-نو و ىف ا وك ر

 * ف 7 1 ع
 جسمي دق روم ٍٍي 5 ةببسلا - 0 98 2 0 دخكص و

 ع 1 دما 1-3 ا 06 هوك د

 ا 0 0 0 تل 0 /

 م لاو امان 0 رت 6 :رلاو سس 7 8 ةنيلخلا دل اا
 مسمع مح ديم معامل سا مصل مما ج صسوم ماعلا ١ دج 2 م جاع حبس ملا بم لا دم جم حسم تس ماسلا ميعمسم مصعب ع ب صح اع مس ع ع ل ملمس م هم حمس



 نايبلا فطع ع

 نيتنحلا روهمج هيلغو نييفوكلا بهذم وهو ٠ "جالا نيب صحا 2 واتس

 000 7 لاق هلم ' 'اكذك نييلمجم أ ترثي هاج
 ايب ورخ ١ ىلا بر لاق ةلمج ناف لاثملا يف اك نيتلجلا نيب عقب نايبلا فطع نا يا

 يف ةوعبثا مهاف ناببلا لها بهذم وهو ماهجإلا ن م اهيف ال. ةحضوم اهنال الوم اعد ةلمجل
 كلو داخل ةجش ىلع كلدا له مدا اب لاق ُن ٌراطيشلا هيل لا وسوف ةنم اولعجو لحجا
 ىلع ىنخي ال ؟نيينايبلا بهذم عج 5 اع اا ا

 جرطلا ]1 ودلع قوطمملا لعلب نا م 7 ناسلا ةفلطع نم نلك ام لك نأ ىأ

 نب ورع بنل وهو قوطلا اذ يخا اي وحن يف ا 0 زاج ةنع ءانغمسالل

 نا زوجي + ةنالةنم لك لأظيي ىأ يدانملا لع ناب يطع نكت نأ روح ةناف- يا يدع

 لاجرلا يتوق ىَح كلذ * بصنلاب قوطلا اذ اي لايف كح ىلع قاب لع ل

 ل اقي نأ زوجي ةنال ةنم ليصفت 0 ليل 1 نا زوجي هيف عبانلا ناف * ءاسنلاو
 يجوق ىتحو خا اي ل اقيف حرطا ١ م نع ل ل سلا او ل اجرلا ىح

 أ ارنع يخنا اي لبق اذا اي ةعانصلا ةهج نم امإ ٠ لدبلا عنتتما كلل ذك ن 0 * طف

 ا . ءادنلا يف اظنل ترفل لَعلا بصن يضنقي كلذ نال لوال لحلب تن ازوجيال ةناف

 أع لمي نا زوجيال اف ءأسلاو لاجرلا يرق مركأ ليق ة اذا اكينعملا ةهج نم امإاو

 000 0 ىلإ. 2 ءاسلا لضفا ورع نوكي نا ىلا يدوي كلذ نال لوالا
 | لبقي ال دي ز لحم لحي نازوجي ناك ن او مالغلا ا ابمالغديز < اجدنه ليق اذا

 طباضلا اذه تحت لخدي و *«ىنعملاب للا طبارلا دقن !دير + اهيدم ل انيال ذا حرطلا

 رعاشلا |لوق اهنم لدبلا الل نابل اهدواص و وص
 ابرحائِدتْنأ هللا اكذيعأ ًالفونو سم دبع ان ,وخَأ 5

 .”مشلا ىلع ءانب يضنقل اهمالقيل دبا عنيو سم * دبع ىلع فطعلا نيعي فوت بصن ن اق

 8 ردبالا لوقت



 35 نايبلا فظع
1 

 ا نيو يم نم مهصغب لوقك لبق ام ضعب ظ
 فوصوملا نع ةفصل اب سا اي دقو + كلذ وح يف مو يا كلذدانوأ

 ظ ديقلا دال رة مث نمو ا را

 ظ *مدالأ ديقلا لو 0 هكر رق تاج وك نار م

 ظ يشعلاب هيلع ضرع ذاوحت فصوتف اقوصوم تراص دق ةفصلا نوكت رابنعالا اذهب وأ ظ
 هيلع سقو . دايحلا ثانفاصلا ظ

0 

 0 ا 2 تك عد 0 0

 رجارلا لوق يف اك رمضملا نودرهاظلا مسالاب 1 1 2
 | 1 ا ربع صْدَح وبا و للأب مسقأ

 ا لوم ريغ اًدءاج نوكي نا بجو تعنلا فاللخض ةفصلا ن نود ىيلكل اي قلخ ناك انو

 |بلاغلإ |و*ووحنو ةغبانل اك اها راصف ةفص ناك اماوهو دما 3: وأ د ار 15 قتلا

 | 8 1 هل راك / ذ هتقرتح نايبب ةعكوي ةنال هءوبتم نمر هش | نوكي نا هبف |

 | نوكي ال دقو * اهنم رهشا هتينك ىلع فوطعملا ةمسا ناف صفح يلاب ىتكملا باطخلا نبا
 ظ نوكي ةناف مهضعبل اقالخ مالعأل اب ٌصلخ الو «اعم امعاتجا نم حاضيالا لصيف كل ذك

 ظ ا د
 ددسلاو ليغلا نيب ةكم نابكر اه ريطلا تاذئاعلا ا

00 0 

 رو 0 آن
. 1-0 

 ْى صر دل ةديفي |م ديفي نبال تمل كزابلا لد هع نا 9

 0 تايمر ب كج

 ضيب نموت نيكي دق تاركدلا سب نال ةئابتا محا 0
 ]ظ



 يت لك وف عطنا زاجر مزال ربخ ةلك ناك نان .ريخالا عطقب مركلا ئهو زخلا ثيرحلا

 نع عوطنملاريخأت تمجو اهضعب عطقو توعنلا ضعب 3 اذإو * ديمحلا غلا هلل ددحلا

 11 لأ رشا ىلا راجارغإ قف 'ءالقثاب الكلا قايلن”نئرد الك عبتملا

 000 دج هن لع الفاميضع ةركلا يفشو
 ةعطق زوجيالو هب هصيصخت لجل أرسمعن لوا يف عابتالا نيعن عركت توعنملا ناك اذا يا

 نعينغتسن ال قو صيصختالب 1 م ا ةلمح فودذحلا عمراص عطق اذا ةنال

 توعنالا نيعت 1# س عطقلا هيف زوجت 1 07 ا 1 » صيصختل ١

 كلذ ىلعو 100 ةيعبتب لطح دقو صيصختل اوه تعنلا نم ا نال ال ما هنودب

 رعاشلا لوق
 لاشتلا لئم عضارم انعشو .. لّطع رومي ىلا فايد

 ىرت ا؟ هيلي ام عطقو لوالا ةيعبتب تكا ةناف

 00 0 اينزدعبل نطق ٠ ليعرأ نيلماع فالخأ فو
 ل تبرض ومنا لماشلا اويلومعم تمعن عطق د اهلعو ١ نالماعلا فلنخا اذا يا

 يدوي ةنال عابتإلا زوجي الو * نايركلا دير ماقو !ًرلع تيأزرو نالضانلا اًررع تطركاو
 تعنلايف لماعلا نال ةدحإو ,ةهج نم ٍدحإو لوبعم ىلع ىنعملا ينلئخم نيلماع طيلست ىلا
 لماعلاو لمعلا فلئخا اذا كلذكو * فرعتس اك عحصلا ىلع توعنملا يف لماعلا وه
 موقللو*اىريلا هتبسن ادا علا عم بحي ةنافنارعاشلا ارد ع 8110

 نا ملعإو *«راضنخالل الط لقو ل ل هيي رشا يورط *مالك ثحبل ١ اله يف

 00 شلال هي تعيب الو تسجل امو ٠ ةرامآلا مساك وب تعني دو تعفي أم ءايسالا نم
 "للا و فلالابا ردصلبا لوصوملاك كضنيألو هب لشي امو. . مَع اك دب تعني الو تعني

 (كلمجحلاو رداصملا ضعبو هب لّوآللا دماجلاو قتشملا مسالا يف اهب تعني ينلا ةايشالاو أ[
 عجري ناك رم اك اهب ال اهتاقلعتمب ةقيقحلا يف تعنلا ناكاّدف فورظلا امو ** تفرع
 أ ماقم درنملا تعنلا ةفاقا رثكتو *< ةروكذملا ءايشالا يف ةلخاد يقو تاقّلعتملا كلت ىلا
 رماغباس لعأ نأ ديدحلا هل انَل أو وحن لماعلا عرشابمل اًكلاص نوكي نا ظرشب ثوغنملا|

 || توغنملا نوكي نا طرشب ىرجلا اذه اههبشو ةلجلا يرجت دقو * تاغباس اًعورد يا



 177 تعنلا

 ْ 0 «نرومزالو ا الب توعنملإ تل ءنلا نيب نولصني مهن ملعاو + امني ةمزالملا

 سنن لكلو تراي لور رحال ”موي اذه وحن واول اب نيتفو كالا كيوعتلا نك
 نا ا زيك سوست اال ل

 وهٍ_ ” هس 2 هرم هرم اس سل 2 ويم

 تاكا | ةنبب امدح واول أب فطع اًكيِرْفَت دردع ام ثعنَو

 فلك نرجو ىذا ياخ 3 اذا عومجملاو ينثملاوهو ددعتملا توعنملا تعن نا يا

 | رست اكو رعاش لاجر ةثلثو يبو يسبق نالجر يدع وعلا أقيرفت ٍضعب ىلع ىضعب

 نيلضافنيلجرب تررم وجن هقيرنت نع هعمجو هتينثتب ىنغتسي ٍةناف قفحلا ا فالخي ميقفو

 لوق يف ا؟توعنلا يناعم تفلئخا اذا درنملا عم ضيا فطعلازاجو * ءالضف لاجرو
 ظ رعاشلا

 طرا نع دييكلا كلو قطا نيام نكلا كلل ل
 ظ تناك ناف درتملا عم امو. عملا دّرجت اهتدافال وول اب آلا ددعتملا عم فطعلا نوكي الو
 عيبجي فطعلا زاجالاو اضيا وإولا تنيعت 0 ةل اح يف هيلع ةعبنجم تافصلا كلت

 رعاشلا لوق ةنمو ٠ مآو ىَتحألا 00(
 ربثالاف مئاغلاف باص لآ رشركلل باير فهلاي

 فيذهب تررم لافي الف عوبجلاو ىتثملا ةراشإلا متا تعن ةلكسملا قه نم قئتسيو

 | ىلع لااقي افإو تعنلا لبيس ىلع هيقفلإو ربتاكلاو رعاشلا ءالؤب الو ريصقلاو لي وطلا
 نايبلاوا :لدبلا ليس

 الرأي تا. زينل قر
 ا

 داري يذلا 0 لا مزال ةركذ نكي مل اذا ةيعبتلا نع تعنلا عطق زوجيةنا يا

 * ينعأ وحن لعف رادضإ ىلع ةبصنو . وه وحن |دتبم راضإ ىلع ةعفر زوج محرتلا وا حدملا هب
 ىحن هربرت وا ٠ يوزخلا ثرح ا وحن توعنملا نييعتك شرغل امزال هركذ ناك اذا اًمأو
 الف ريفغلا "محا وحن لاهتسالا عابتا وا ٠ سرافلا اذهوحن همايمإ عفروا ٠ ةدحإو ةبرض
 معن كراك ام لمثب اذهو * دحإولا ءيشلا ةلزنم توعنملا عم لّزنم ةنال عيل هيف زوج

 اج ل اقيف عطقلا هبف زوجي نمر مزالب سيل ام ناف اًددعتم ناكامو . تيأر ام اًدخإو
 را ساد اشششسشمللاللل



 سل هم هم هد وم سس سمع ل ص حسم سس سلا

 ثيناتلاو ريكذتلا 2 واس د ةيبس عفر نإو * فسأل ايلاو ريكذيلا |

 ا ماك لجر لاقي - .لعفلا يف نووكي 1 عمجاو ةينثتلا يف ةقباطي لو دارفالإو

 بهذيو مال بهذي لافي ياو ارا 0 اخ ةضاقو تابلت وأ ةامالغ ٌبهاذوأ

 تن امم راضلا كامالغ نة اجوحتزرابلا ةريض عفر اذا كلذكو 0 و ةامالغ

 عمجلا ناريغ * لعانلا ثح يف رم 0 ىلعالا مالو 0 0 هيلع نشكو

 نع ريسكتل اب هجورخل روبجلا دنع رئاجل ريسكتلا عج اّمأو ةمالسلا عمج وه امنا روظحلا

 ضعب ِهْيلا بهذ ام هجوالا ّلعلو دارفإلا نيبو ةنيب عحرتلا يف فلئخإو * لعفلا ةنزإوم
 نو م, حصفا ريدكتلاف مديبعر مايق ل اجرب كورك اقع عتابا ناك ن4 نأ نم نتن

 املكر يكد اًعالضف تعدلا يس زوجيفنا / اء هم صفا دارفإلاف يتثموا ١ 0 ناك

 0 5 لامحالاب كانه عنتم 0 6 هعوفرم عم 0 يفزاج

01 

 8 مرو ةركلا ةلصلا 32 ليج | ل 0

 8 لآ دست 000 ا ىف ةلضلا | ةلج ل رتل نوتعني مهنا يا

 سقو اضكار كيسا ضكري الجر تينل وحن ةركدب اهلي وأت ىلع كا نم قب فا

 رعاشلا لوق اأو : هيلع
 ينعي ال لوقا م ُثنعأف حل لا ىلعٌرمأ دقلو

 اد النو سنا ءالب لح ةنالل قسملا ىف عرك هن وك رابنعاب مي دات ينبسي ةلج ليقفأ
 هيف فيزعتلا ةروصر ابدعاب لاح يف لبقو ٠ هنيعب اصخش يضيف ال امال ىنعملا يف انيرعت

 كدنع الو ةفرعت له رك دف لاقي ا الو » مرالا وهو

 ااا وكي ال كللذو بطازعلا توسنل ازيبمت تعنلا نم ضرفلا نال يل قلك ةنيل +الغ

 ها حمصي ال كلذلو عقاولا ف لصح ريغ هآشنالاو ةلصاحلا وومآلا كرم ثروحللل تلك
 لصالا ةنال درنملا مفي لجو درفمب تعن اذا هن | لعاو * وباب يف تباع اير بخلا فالخب

 َّك ارابم هانلزنا باتك اذه 6 * ةلرحلا 1 0 . العلا بحب لضاف لج 7 يدنع لايف
 هد جوسم 0

 ا رميمل ثعتلا كيد 1 00 دق تعنو ٌتوعنم نيبو

 نكي مام“ مظع َنوملعن ول ول مس ةناو وحن توعنملاو تعنلا نيب لصفلا |و زاجا ما يا
 كتشتف ةض وي أم. مهبل بلط ةّدغل لصفلا زوجيالفر ميركلا:انذهب تيؤقزرم . ريغ ميل تقلا



 ىذ لييبا اذه نمو +« اهتاقلعتم تعنلا امنإ |و فور ظ اهمال اهسفناب اتعن عقن الف ةيناككلا

 ىنعم هاهم عقلا 00 : اهنأو بوسنملا مسالإو اهعورفو بحاص ىعب

 ابوسنم . يا ايمي الج تيارو٠ ل ام بحااص ىإ لاموذ لجر اذه لاقيف“ هب

 * خاجش يا دسأ لجر يدنعو .ددعلا 3 نيدودعم يأ قفلث لاجرب (تكررمو“ مشل

 ًالّدم ماق يذلا نال 0 م + اسالا ةراشالا ءامسا ىلع ساقيو
 كابلان نويسلل ىلعو .ظنلل ةب اهداحتال ةيئاطلا وذ اعلا يذ ىلعو٠ عاقلا ةلزنمب

 ابدا ري يلا ام دم|وجلا نم وب تعني ني امو * ىنعملا يف اهداحتال ا ل

 يا ةننأ ريصق عدج امرمأل 1 نم اهيف أمل كلذو ماهبإلا

 ا لوقك ميظعتل 0 اهبدا اريٍدق ليقو *< رومالا نم مآل

 50 0 رجابص يذ ةماقا م
 الو. ةيفرخ الط عدا نا اًمالخ تاركلا وب تشم سا ع ادلع قو رمظعرمآل يا |
 هنلا يف لصالا ن ا م ةقتشملا < ءامسالا نم انركذ ام ريغب تعني |

 1 + ةقيقحلا هل لاقي كل اذلو تيران ترسل نيش سم ظالما

 هب قحلم وهو ىرتس 5 توعنملا قلعتم يف ىنعم ' ظ

 جامع نتا ديك ذنب اً ل فكأن ا
 رك و ضر كب 'ّ 4 يري ُهَلَحَو
 دالفالاو ردت قو ترك , درتإلا كي يف للا هنن
 يي هيلا هللا 200 تعنلا نا ياأ
 ل خل كا و هب لاصنا 4 | اهب نا توعنملا بيس نموه امم ىنعملا ين
 ريكدتلاو فيرعنل لا يف لبق ام بسحب نوكي ةلكو ا اكظضنلا ل اقم هيلعو وب .مركلا|

 هرجم يرجذ ثيناتلاو عنج او ةينثبلا يثو اهدادضإو ريكذتلاو دارفالا يف امو ٠ اًقلطم
 ةقباطي اي كلذ لكي ةتباط رتتسملا توعنملا ريض عفر ناف *“ هناكم يف ف عني يذلا لعفلا
 ا يملا لا ا نالجرو كنك لجر قع هول

 0 ابكي نالجرو بتكي ل جر لاقي اكت اتاكد سنو نابتاكن اأو
 يف هظنل نرعرئغت الف ةيئاح رع تسد اواللا نك تقولو ركذملا هيف كرتشن ام نكي ل

1 



 للا ادع

 00 1 0 هع ل

 هللا ممب وحن حدملا دّرجْل تعنلا نوكي دقو * ماع ير للا وحن كارتشالا ليلاقنوهوأ

 سما ىضم ومن ديكوتلا و٠٠ م جرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا وحن ”.ذلاوا 0 نمحرلا |

 نع اًدّرجم طقف عقاولا نايبل نوكي دقو * ليلذلا كدبع انا ميلا ون محرتلاو ا. ُربادلا

 رعاشلا لوقك ةروكذملا ضارغالا
 دوسالا ٌبارغلا انرّخ كاذب و  اًدغانتل>ر ّنأ لذإوعلا معز

 رخآلا لوقك ةذصلا كلت يف لاكلا لع د دقو ليك

 اقوزرم ماقلت ل ٍلهاجو 1 كينغ ٍلقاع لقاع 8

 هب ىلوأ اعل مدا باب نم نيكي نأ لمجد

 ىضق دق ناقتي هَل افصو ضف طبرلأةآرمصميو 1

 00000 داب كليبات 1 د نياق
 1 1-5 ا

 لجال كلذ نم ةلدب الف هيلع ”كح 4 :ال ثوعدملا ريبخب 2 نأ يضتفي ثتعذنلا نا يا

 فصولا نال وتو 0 1 كلذو اًّنصو نوكي نا 5 5-2 كيب مدييقل

 لوعنملاو لعافلا مسا وهو هبحاصو شَدَح ىلع لد ام فصوا اكان | اانا نوكيا

 ردصملا ليوان يب دعس موق امو »«ليطتبلا لكفأ ةهبشملا ةفصلاو

 يا ف وذم فاضم ريدقل كولا تييفوكلا بهذم ا يا ىنعملا 5 ةفصلاب

 عب ابلاغ نوكي هب توعنملا ردصملا نا ملعإو * نبي رصبلا هي ٍلدع باك

 دقو#«تيأر "1 بذاكيا بدك ممدب هصيق ىلع او اجو وحن لعانلا

 7 روكي الو * هب قوثومو يضرم يا 5 ةقث ثد ل ىضر لجروحن لوعنملا و نوكي

 هلصا ىلع ايرج عيمجلا عم ا كرف و الو عيجالو ىنثي الو عم ريغ ايئالث

 ملا روصقم وهو
 3 6 ا 0 20 2

 ” داادع ىتلاك دم داع ترج اهاطنل ةعتملا هيشأو
 0 سلاسل تن13  ر
 امو < رضاخلا وا هيلا راشملا ه١ اذه ىتنلا وحن ةّباككا ريغ ةراشإلا + اساك دب تعنلا



 2-20 ل

 مره هدعب بميشمب تا ةعيصش كلو نمل *أو

 _ رخآلا لوتكيففتلا ةراتو
 كالتفاك 211 تازيعاا "كنور 1 لول ظ
 كلذ نآل اقاوم عيت ماو يملا يف سيلب سدجلل ةيفانلا ال قاحم ل زوجيةنا معو

 ركذتف ا سنجلا يفن ةدارا عنميال

0 

 اهعاونأو عياوتلا م اكحا يف

 000 1 ايو ني هع تعلا 0 تا ام وملا عبانلا
 خس نو 2 هلل سر 2 عع 0 6

 دصقي فرح نود ام لدي 000 دي ريرتفل امو
 هم 6 632 ا

 قبس اموفقي بارعالا يف لحْلاَو سلا فْطَع هعدأق يفرح ام
 ى ”تبعبلا وهف ربكالا خامإلا لاق وحن اًفم ناك نا ةغوبتم .. عي يذلا عبانلا نا يا

 م اجوجن ةعويتم رمال رّرتي يذلاو » نايبلا فطعومف هللا دبع .مامإلا لاق وحن ادماج

 .لدبلا وه كوخا دي ز< اجوحن يفرح نود محلاب دّصقي يذلإو؛ ديكوتلا وه ةسفنريمالا

 كلذ ٌلكو + قسنلا فطع وه ورعو ديز * اجوحن يفرح ةطسإوب ةلبق ام عبتي يذلإو

 كيس ل يصنت ونف وريغ يف امإو + ملط َبارعالا يف ةلبق ام عبتي

0 
 كيشا يف

 ةّدصلَأي صصخ ةَركَِلَو ضْوأ ةقرعبلاقرهاظ سأل تحتل
 صلخيو اما الا نوكيال هيلع موكحلاو توعنملا ىلع كح ةنال ممالاب ٌصنخب تعنلا نا يا
 المصب مالا جانحي الف فراعملا فرعا رضاحلا ربمض نال ارهاظ هنوكب توعنملا مسالا



 سجل ةيفانلا ال اا

 دكر ارك عم كل كلذو.. ا نك  اظوقرم وا اوبل نيقاضملا نم رلحأو
 بصن عم يناثلا بصن زاج انل ِرَضَح ةيراجو ٍرفس ءالغ الون ر وكنت ل ن :راف»# ا 5

 فوطعملا يف بنصنلاو . اًقلطم عفرلإو تنل هيف زوجين درفملا امإو+* هعفر عم عنتمإو لّوالا |
 0 ا در لكو *بوصنم لعةنم |

 ا و سر ذإ امي طمل اديس
 ا 311 0 ىرجم يرجن هي امال مسا اهب فصوي ينل ا ةنصلا نا يأ

 ب ملسا يف ٌبارعا خت إو . عفرلاو بصنلا اهريغ يفواهيفو جتنلا اهنم ةدرفملا يف
 ةلبق 0 لا كلذ لكْو ٠ ةلكاشملل الط نوت لانو
 هلال دك زجر الو دتلتلا هجوال اب رادلا يف ع ل لاي رع اكو

 فوطمملا ىرجم يرجتف فوصوملا نغ ةلصننملا امْأِو «عفرلإو بصنل اب اندنع اسرف اًبكار
 معانا مدعل اهنم ةدرفملا تأ ع و اقلطم عفرلاو بصنلا اهي يف زوجي اة "ل نودن

 ا ولا وسخ ان ٌمالغالو مالا 0 ةلكاشملا ىلا

 ”الغالومن الصنم 5 درنملا ريغلا فوصوملا عم نكو + عفرأ| ف لاا اير

 كلك لك لع سقو. عرابدا اعراب ةنيدملا يفر ملع و ال اداندنع ليمجوا الي رفس
5-3 
 تب نب يح لل 0-9

 الهش لك وه و اص نب كا ل وق نود 5 00

 لا درر رادلا يف را 2ث دحا ال ونال ليعل خامسا لولا كاكا

 مسالاب ٌالصتمةريغو درنملا ليشي محلا اذهو .ءادتبالا لعر ابنعاب عف ؤرلا او ال لعرأب عاب

 ٌدَحَأ الون ويف لملل اًكلاص نكي ملاذا امأو دراما عفريوا كطي نق عالما

 لا وع امال ةعفر نيعتيف اهيف ورع الو ديز

 ملاذ دك دجسألا ورم: 21 يقل ضع 2 لغو
 ال تناك ينل ١ ماكحألا عيمج ىلع َة ةيراج لازتال ءاهنتسالا ةزمم تنرتقا اذا ال نأ يأ

 ةلالخإ ربتعي ملف بيكرتلا دعب لخد دق ماهنتسالا نا لس انب ضحلا يننلا ةلاح يف
 رعاشلا لوفك اهانعم ىلع اهنم ةدحإو لك ىبن ةرات ةنا ريغ *يننلا قيقحت

 ىلاقبا ماقال يذلا تال لذا. كلج امل ءاىلبل رابطصا لأ
 رخآلا لوقكا رجلا اهي دازن ةراثو ِ



 ق4 سجل ةيفانلا ال

 ْ رعاشلا و دحاولا م | آلا 0 , دقو اخ انما نح يذاخال لل

 _حاوجلا ”ميلس حلا نم 2يرب ةأم دياز زال دز لع بو
 ل ف قاورطم وعر" 001 نم 5 ال يا

 روحا تقلل يرو الك ها ل 2 -_ 7
 الروح َتفَطَعْوإ مقرا ب صنآو اوال تحت ْذِإ بصنأ ياَذأو -1 د

 حن زاج هللاب آلا ةَّوق الو لوح الوحن اهب ةلصّتملا ةدرفملا ةركنلا عم ال ترّركت اذا يا
 *«لّوالا هن عم يناثلا بصن زاجو . سكعل ابو يناثلا عفرو لّوالا نو . اهعفرو نيمسالا

 لوجبال ل اقيق عقزلاو ويبصبلا فوطعلا هس اجل 5 حاطب

 نعش لوق نيهجول اب يور دقو ٠ اهعفرو ةَّق بصنب ةوقو

 انا 0 هنب او كرا رم لكم اب ولأ دلع

 نوكي ةلّمسملا هذه يف جنل ١ نا لعإو + ال نودب بيكرتلا عانتمال فوطعملا ف خ عنتميو |

 نماقل ناك ام رابعاب ال مسا لحب ىلع فطعل اب نوكي دعب عفرلإو . اًقلطم ءانبلا ىلعأ
 احويدم زاص نك ترك نابنعإب دل فاطعل اب بصتلإو ..اطوخح لبق ءاقحالا

 دعب سيل يذلا 2 امإو* ةرورضلا 0 ةصخ تحت نا ىقح هجوالا فعضا وهو. ا

 نيع وفرملا نايقانرك نا 1 امدعب 1 نوكيف اهرزكتل ال ء ”اغلإ ىلعف جتنل |

 هل ةبجاصملا ال نوكت م املا بصن و وا عفر ام 1 ال ع
 1 ا ا وحن امو ان داكلذا نيب و رس قاع ريكي + ىلا فيكأ آن ةانئاز

 فلدخإ او * دوجوم هلا ال يا هلل هلأ الوحألا عم ةنوفذحي ام رثكاو .كيلع< 9

 ام ىلع ادتبالا ن ه هلحم رابنعاب ال مسأ :تازماإلدب قرم 11 الا أي دعب ام يف رذقيح

 + ءانشتسالا تاب هي رم ام ىلع ةلبق ماهلا ةنل ءانثتسالا ىلع ةبصن |وزاجأو * تفرع
 كليلع نا ١ كيل ال موتك مالا فذحر نيو

 0 ه 1

 برعم يف انلطم عر امن هال ذارقإلا الخ نإفأ

 0 ةيراج الو رس مال ال وحن ةلكسللا هذه يف نينطاعتملا نيمسالا ٠ نم دارفإلا دقق ناف يا

 0 0 0 1 انا رتظح



 سجل ةيفانلا ال 0

 ثالث بيكرت مههاركل أيرعم بصني دب هيشللإو كفاضملا وهو درتلا يوم ام تولي
 دقو * اًظنل اههف ب بصنل اب دوجوم اً بل اط الو ٌرضاحر فس مالغال لاقيف تانك
 ل اقيف بارعالا يف هيلع ليج 5 نيودتلا فذح يف فاضملا ىلع فاضملاب هبشملا لحي

 + دحإم تست ىلع ةلك بابلا يرجي رلعَبل اطال لاقي اك نيونت الب ملعب َبلاطال
 نا ملعإو * تمعنم امل يطعم الو تيطعا امل عنام ال ثيدحلا ويلعو نييدادغبلا بهذم
 ماللاب ةعم اًحّرصم ووحنو نيونتلا عزنو بار ءالا يف ةفاضالا مح صعب دق ضيا درفملا
 الف ةفاضالا نكر اهمال ماللا عمالا كلذ نوكي الو. اذه يف كل يدل ةلابا ال موقك

 ا | 11 انيجلال مكرلل نص نوكي نا انهلعتم يف طرتشيو: رادلا يف اب ذل لاقي
 ا( ل انملا يف اك نوكذم وا دوجوم يا لّوالا لانملا يف كثف ذم ربخلإو. هيلا فاضملاكهل |

 000 00| 11١ فلألا ظاتساب كل نيدي الو هل با ال لبق اربخ لعج ناق- لقلا
 رعاشلا لوقك خالاو ٠ رم 5 بالا ىلع تادرفملا نم روصقم نبرثكالا دنع وهو

 .حالس ريغب تنل اىلا,_عاسك ةلاخا ال نم نإ كاخا كاخا

 يناك اال كلوقو هل ( ل بو 1 أنهيف سايق مدح ىلع عومجملاو ىناملا يف ”عئاشو

 كلذ هبشا اموريمالل

 0 0 س زى ه 2

 مف دنع 0 اديبعأ. عيرجلا ْق اق

 7 رْبَخ يفت يف ذأ لصفلأ يف | اهب اج انوا حو
 ناف 5 (ي الب 0116 نا هريغو يكتب وا

 دنع نوكي | امنا كلذو. ابا اهرار 1 لا و اهي اعل طع يلم

 كارما الو د لجررادلا يفال لاقيف . ع كافحم دنعو عركنلا نيبو اهنيب لصفلا

 ةيسنجلا ءافتنإو ةركدلا عم لصفللف هآغلإلا ام + اهميف عقرل اب ؛ ورع الو ان دنع ديز الو
 ةفرعملا عمو اط ةرشابملا ن هاهتاف اء اضوع نوكمل عركتلا عمتر اركملا | اّمأ او * ةفرعملا عم
 كلذو. عركدلا ليوات ف ةقارعم عقي دقال مسا نا معاو*« ةيسنجلا مأقم اماَق هدا قي

 يا انرصع يف متاح ال وحن تافصلا ضعبب اهت ا ا ا لا نع
 ظ 1 زجارل | لوق هيلع و راك عزك ال ْ

 ا يربح نبأ الإ ىفالو صال ةيئازخ مي 8 ْ



 1/03 سجل ةيفانلا ال

 ى ةيونث الا ديق يفنو اًمونع نسنجلا يننل ٌةلهحم تناك اهدحا ناكن اف . عومج الو قم أ
 سنجلا يننل نوكت نا اهلك لعل متحا نيلجر الو ارادلا يف نالجرال ليق اذاف.٠ ةيعمجلا
 الوا رديزل َنونب ال وحن عملا يف كلذكو . ةعاملإو دحإولا نود طقف تينثالا يننل وا

 طقف مسالا دارفا دنعنا لع يلا |و سيل لع ةلماعلا نيب قرفلا نوكيف . َنينب

 اديع هانا 51 02 | امنتا ركل كن

 الم قاخب رح يأ ادرزماط اممأ تعفو دق 5 لعل ةضورفملا قركتلا تناكن اف يا

 ال لاقيف . بارعالا لح ءانبلا ظنل بسانيل اهيصن يس دوهعملا وه ام ىلع بث هب يشم
 يف نيمسم الو ةيدابلا يف رنيمرحالو رسكل اب ان دنع تانمؤم ءالو جتفلاب ٍرادلا يف َلِجَر

 لصنملا مسالا نا ىلع نورثكالاو ءانبلا اذه ةّلع يف فلئخإو * اهييف ءايل اب ةّياهاجما |[

 ا ةفاوعو عادلا عنتما امهبب لصف اذا ةناليلدب َرَشَع ةسهخ بيكرت اهعم بكر دقاالب

 ىرتس اك ةانعم مامت ن ه *يش هب لصنا اموه فاضملاب هيثم اي دا أره نأ ملعإو ** هي وبيس

 "0 رص _يج فرح ال ىلع لخد اذإو * ء : ادنلا باب هس هيلع ناكل ءاعتسا ا

 رذقيخ هّيآنب عانتمال كلذو . ءيث ال نم تبضغو ٍداز الب ترس وحن ةب ارورجم هدفت

 . يننلا ةدافإل ةدئازل اك اموهيب ةضرتعم ال نوكتف هب ًالصتم مسالا بلطي را فرح نال

 برعلا تق يا

 ع أ م نيرا لبق ٍُ نإ أ لاس َنمبَج ا

 بابل اةرط اضيازتفل ا ل ةئانب زوجي بابلا ذه عار اا ا

 جنل إو رسكلاب يوُر دقو ٠ 'تابكرملا ءانب يف لضعالا ىلإ 1 رظنر را ةكرحلاب تايوضخلا

 رعاشلالوق
 ربسيشلل 6 3006 هيف ةبقارع فيع يذلا كاتغلا نإ

 ةيلعو يلا ناتي الف لجر تيونتكاال نيلاسم نولكذنال رمكلأ عم نيون ”موق زاجإو

 00 رخآلا لوق أمهم ىورير

 ٍلاجا ءافيتسا ىدل تس يقل لاس : انا الو تاغباس ال

 0 نم دقو
 م



 سمبل ةيفادلا ال 114

 َنيح َثالو وحن .٠ تيلورعم يف لمعلا ىلع وفن ملف اهتلمج نيب و اهني لصافل اك تراص
 نول يف عئاشلا, وهو“ ٠ صانم َنيح نيحلا َتالو يا روبل ةءارق 3 بصنل اب صانم

 ىلع اوهنم تبانل اب لد كمر ام دحإو ظفلب اهالومعمنوكي نا اوبجوأ 00 برعلا

 ادآبب امرأ تيار ايف نيملاك اهربغ نود نامزلا + اهنا ةيس لا اهوليعي لو . فوانحلا

 رعاشلا لوق هيلو عا يف اهوحنو نإوالإو ةعاسل اك
 مخو هيغتبم عترم ”“يغبلإو رمدنمةءاستالو لك اردت

 مانملا اذه يف ةاهغللو + اهيف اهلع لهسيف اهريغ نم ارث ةاترَسيَأ نامزلا * < امسا نال كلذو

 1 ياي لعل تورس واسلام الك
 هل

 لدعأ يود ايوا 5 0 3 و

 وال ا ياس م م لي اخ يفَم

 نال اهب قحاوهو ٠ 7 0 اصوصخ دحاولا يننل نوكت نا لهتحت ال نا يا
 الف نيرمالا لهتحت بابلا اذه بس يو * مومعلا تدافا يننلا قابس يف تعقو اذا ه عركدلا
 لجر ال لبق اذاف + ا + لع ةلماعلا ٍفالخيةنيرق علا اما

 58 لاجروا نالجر اهيف نوكي ن 0 لجر اهيف سيل نوكي نا لمحارادلا

 اما نوكت ال اهنا ميزب نمل اًقالخ كلذ نكي الف ل اجرلا سج نم دحا اهيف سيل نوكي
 ةدحولل يأن

1 

 سلا ةيفانلا ال يف

 سكس اب اهموأ وعبق اصن سب ضل َنوُلعَو

 ديع اهيوتني ا؟لامتحالا ليبس ىلع ال صيصنتلا لميس ىلع سنجلا يننل ال نولعجي مها يا
 ىلع اهل المح ربخلا نوعفريو مسالا اهب نوبصنيف اهاع نوسكعي مث نمو ٠ سيل لع اهاعإ
 الا تايتالا ىف ةغلابللاو ديكاتلل نإ درت امك هيف ةغل ابملإو يننلا ديكانل درت اهمال َّنِإ

 ينل نوكت امنا ال نا ملعإو * ةنع ةهزغتو هبل ادراك ندا ياسو ع ركالال
 ريغ يا اًدرفم اهمسا ناك اذا انه. 1مكاصن د ل لالا د



 ١/1 شيب ةيطلل فرحألا

 ىلع بصنلا آلا دعب ام يف زوجيو * لحاروه نكلو نمل اجوه لب يا فوذحم لدتبم
 لمعلا يتب يفنلا ضنني ال اب فطعلا ناك ن اف * هيف نحن امم ءيش يف نوكي الف ءانفتسالا

 + لبق !دعبملا راضاب ًاليلق ةعفر زوجيو . فوطعملا بصنب ابناك الو اًرفاشديو اير
 ركدتف

 ول | ساو / تح ا | ماج هه

 اليقم مالغ الك ٍةركن عم ا 0 3

 اعلا لها ةغل ضو لاخلا ىف 2 اهايالييانمل لمعلا نام ةفاقلا# نإ اوقحلا مهنا يا

 مزعاش لوقو + ةيفاعل اب الإ رل>ا نم اًريخ 8 م موي ذا

 روف هيلع بي تأ 0 هنا ءاضتناب انلاد ءرانا نإ

 بجي ال ةناريغ . 0 الإ اذه نإ وحخآلإب اهربخ نرتقي نا اهاعتسا يف بل اغلإو

 امو ا ةيفانلا ال ليبقلا اذه نمو 0 امك هنودب عامسلا دورول |

 درع ىف اهب ةهباشملا نوكتف قلطملا ىنبلل م يننل اهمال سلب اهم لا

 نال ىغنلا لااعم ف يأ راك ل ند تاما ىف بايخ اكل . طقف يندلا

 رغاشلا لود اييلعو اضيازو اح! ناهأ ةغل' قو ةف رتل نمي عج عودا

 انقأو هلا ىغق ايمّرَزَوالو ايقاب ضرالا ىلع يثالف 2
 رخآلا لوتك فراعملا لع اهوخدردنو

 احا نيب قد نافل ٠ ايايألا لتلك تلو
 اماقو ذحم نوكي نا اهربخيف بل اغلإو + تيأر اكرعشلا يف الا اطاعإ عم عّمس لل ةنا ليقو

 رعاشلا لوق يف

 21 13 سقت | طاف طارت يرع دع م
 .ينن ضاغتنإو . ام يف نيثعأ انت طور هلا نم الون يف ربتعي هنا لعإو * يل حارب .اليا|
 ارك ةلظبب الل ةهاسم وهام ناك ناف الإ سفنب ؛ ناك اذا عيمجلا لع لطبي ربخلا |

 د ئراق رع ب رضاك يرتا رع نإ و رعاش ريغدي راو كب لرعل 0

 3 مارجم ىرج ام كلذ ني

 *“ طفت ثليعأ نامّرلا كاو مم . طقست ال لع الأ تديزَو
6 



 سيب ةيستملا فرحإلا يف ا
 2 طي -

 يتب فنلأ ّذِإ مسي ةلوصوم تك ”

 اهنوكو اهدومج يف كلذو اًمات اهبش اهتهبشا دق اهخال لمعلا يف سيلب قهلت ةيفانلا ام نا يا

 يف ءابلا ةدايزو | ل طوسوو تاركدلا و فراعملا عم اطاعت 59 |و لاحلا يننل |

 ارسل اهربخ مدقتي ال نا يناثلاو لوالا .طورش ةعبزا اهلع يف روهشملاو * اهربخ

 اهدعب دازت ال نا كل انلاو * اهنعضل اهمالوععم ىف فّرصتلا لع ردنن ال ابنالاهعسا ىلعأ

 كللذ نال ا اهربخ ينن ضقتنيال نا عبارلإو »+ لصنلا عم لمعلا ىلع ىوقن ال اهنال ْنِإ |

 نيطرشلا ت دك هدف ؛ظورشلا 0 * سيل ةهباشم نع جرخ ةباجيا يضتقي

 ةيرءامو للا اذه كلنع طوزشلا نه عيمج تفوت أ اف + مذنلا يف نيروكذملا

 ايو عا الأ ف زامو ب راض ورع كمالغ امو ديز ”ئاق ام ل اقيف تلد 5 يو ااَق

 اهمسا نيب و اهنيب لْصْتلا ارزاجا مهناريغ * اًربخو دنس ما مف غفرت معك مرج نإ

 0- لوق هيلعو هب دادنعالا ةلثل اقرظ ناك اذاربخلا لومعم

 ا مب ني لك ايف نما تك ذأ 0

 39 لوق هيلعو يقافتالاب اهاعلطبي وب لصفلا نراف ريغ فالخب
 ٌفراع انام ىفأو نم لك امو ىبم نم لزانملا اهفّرعَن | !اقو

 ىه اك ليبقب صنخت أل اهمال انطق حول مين ةونب و زاجحا لها غل امل اغا كرز لءاوأ

 ةيبيغلابةلمملاو لا ةماعلا نلت كلذلو م الا
 0 هوا هارب

 ٍت هل عبات وأ ريح نم عفر 7 ةينن "تي ْط لكف

 . اهتاقلعتم ن نم ةيفن ضقتنا . ام لك فرب ناك نا ىنعم ىلع ام لعر ادم ناك امل ةنا يا

 ال دىنآلا اعيش دي ز اموحنالا دعب عقو اذا 4 هلي ]ديلا يزيل هامش بارا ك كلذو |
 | نكللا 1 رع امو نما اج ناب انا وايش كا 1 هلع فعلا هو . هب يعبأ

 ٠) دراما ليواتو | 0ا ليداتو ام لوخد كيفما لخ لد لبق ربخلا لحل لدبلا عابتا ل كل



 0 مف كيلع ا ا

 0 سلا .. اك القل
 ل اس 2 هو 00

 "حك اق طزشلل هذيك يذل لم نم لعجت اهب

 0 م لَهَو يفنلأ اَمَدْحَب 00 8 ظ

 حن اهب مزجلا لطببف يذلا لثم طرشلا ىنعم نع ادرج الوصوم اما لَم دق ْنَم نا يا
 د 1 اكو ل تاتو واظ راعشل لارا ولو تلا يد بلطي نمأ

 يش 1 لهو ةعف موقا موي ن . ا ىرجملا اذه نه ها هيما

 ْق قايغ اك تابثالاب صنت لهو لاخلا يننب صنفت ام نال كلذو ٠ كيطعن ا

 ينن لمحت ال ناف مابفتسالا ةزههو ةيفانلا ال فالخي ٠ طرشلا اهبساني الف ةروشنملا لئاسملا
 رعاشلا لوق هيلعو اهدعب مزجلا ىقبي كللذلو طرشلا اهيساخيف تفرع اكل ابقتسالا

 م ذآ

 سس ان ار اق 00 اهريعتسم ال درقلا ةلا تفكك د رذدقو

 ضيا اهدعب مزجلا ىتب , كلذلو طرشلا اهقادي الف فرعتس اكتاثالاب نصنختالةزمطلاو

 ياعم نال ةياجنل ١ اذا لينلا اذه نم نأ ملعإو را كم .زحلاب عم مي بما لاتف

 رّيغي ها عفرل اب ةمركي 0 .راديرز لاق الط ك١

 0 ةفصلأ هزه ىلع وه اذاف ريدقن ىلع مزجلا قبيف ادثبم اهدعب

 ظنل لبق ىنعم ريت مش لالا
 ٌبَحَو هب املا 0 بلك يعامل ىلا امر 7 ا

- 

8 

 دج نم السل دفنا ليف نامزلا ةهج نم هانعم سب نأ دعني لستلا ]دا كل

 تفرع اك يضاملا ىلا عراضملا بلقي اًمَلو موهو مزاوجلا نم ٠ يننلل عضواف ٠ ٠ بارعإلا
 اباوج وا ًطرش يضاملا عقو ناف * لاابقتسالا ىلا ةصلخخ مرار[. ةيقي و بضاوتلاو اني
 كلذكو ٠ رعقإو ريغ ةنال ًالبقتسم آلا نوكي ال طرشلا تال لابقتسالا ىلا فرصنا

 الرابنعالا اذهب و + 2 امو زجم ينعم ليتني نوكيا م نمو هيلع ترم ةنال باوجلا

 داعم رعت ال ابعأل يضاملا لحم يف ةيردصملا نأ 9



 سس لح + 2 وسو ص اصر | اس طاخخرلا ع 2 2 لا

 ىو نإإرح دبعلاك امدتم ىفك امضام باوج نع َضاَعَو
 ضي د هدو م 0/7 م سو ب 2 2 0

 أبهعم كاذل فز |ةحيف امردق ع ريحا 4ن امو

 تكي لج نم طرشلا ةادا مّدقتي اب ضام لعف كرش يذلا تارمما نع ناتي ةنااوقا
 نا اناوحن قباس رمسا نعربخنم طرشلا يلب اب وا ٠ ظنلا ل اثم يف ا. هيلع ةلالدلا يف اهب

 0 هلا نوكب * كن دما + نودعمل هللا ءاش
 اا اال 110 ناك امي لهي وهو : باوجل اهبلط كعضيق ةادالا لغ هيقريظي

 ردم هيلع البلد باوحلا نك هب ضصيغا 7 1 دكليحو» لعنتل أ مدنَتس وحن ىنعم وأ

 ضّوعملاو ضوعلا نيب عملا عانتمال نيتلئسملا يف هب يرصنلا زوجيال ةنا آلا ظنل لثم نم
 قلع 5غ

 0 رونو ناك اك مسإو ادتبملاكرب ربخلا بلطي ام اهمدقتي لو مسقلاو طرشلا عمتجا اذا يا

 هللاوو هنأ لاو كيز ني 0 رخآلا باوج نع هب ينختساف اهنم ىف ةباسلل باوحلا

 انلطم اك لا اج مدع جرف ربخ ا بلطيام د نأ اأو * ةتمركال دي ز + اج ن ١

 عز لاقيف . ديكاتلا درب + ةناف مسقلا فالخي مالكلا هِي ذا هع ةعوقول

 عجرت صاخب ل لمكو 1 ةبرضأ هللإو بمن ذب ناو ةمك] ري نا هللأد

 ملعإو * مسَقلا فالخب هيلع ىنعملا قيلعتل ادب رت ل لب ربخلا يذ طا كرقوب 0

 :نع ينغتسنف 5 رشلا نود طبرلاو لضولا درج رم | اوادعب دكت نكن 1

 رعاشلا لوق ةنمو ٠ لو شل اه وتلك نو دي زو بازيلا

 ال و1 ولاا قا ناجم درا مك ناو
 ناوحن اههيلكآلب نيّيفنملا اهباوجو اهطرش فذحر ثكي و * ةيلصولا نإ رذئتيح اهل لاقيو
 .الف”رذع كل ناكنافذ كيلعْبنعأ الإ و ٍنْرُروحن اهدحاو ١ الفالإ و َكْرْرَأ يترُز

 نا ةطرشو ال نودب ابعم طرشلا فدي دقو * اًرج لهو كروزا الف ينرزت ل نإو يا
 أناكنا يا . ريغ اًريخ ْنِإ داعب ٌيزحم هرملا مطوتك اهباب يف رم ا؟ ناك فوذحلا نوكي ؤ



 0 هبلع ءالسف ديز ز عاطا نا وحن يف ةآنلا نييعتت كلذ ىلعو *“ ان هيلع |

 نا طرشب كلذريخ يف اذا اهبقاعتو « ٌرضاحار ع ناف ديز باغ نإو ٠ ماقب ديز اف

 . نوطنقي م اذا ممَديأ تمد امب ةفيس مههصت 3 ناز بابلا لا يالا نإ ةادالا نوكت

 #«نورشبتسي م اذا ودابع نم ةاشب نم دب باصا اذاف وحن ىنملا يف اهب هبشا اهنال اذاوأ

 3 211 يف اهريغ بإوج اهب طرب ؛ الو

 فن6 هرج نحنا هر را

 ا سا 0 نهد ضخ أ ٌرِيَْراجَو

 نأ ةكحو ا كعإ كيتي نا يا

 نار الا دنع اهريغردقي الف تماع اكبابلا ؛ءا اهنال نإ ةرذقملا طرشلا ةا نوكت|

 . فوق طرتلا زخم هم قاب زدتلا ارك وجل ابيسم روك ذم لا بلطل 5

 ةريدقت ناف ظنلا لاقم ويلعو مسالا ىلع ةرذقملا ةادالا كلتب بوجلا كلذ مرج منو ظ

 ادزاترخ جرو رطبا تاكو هن دتال وع هيلع نسف ب بج لسن ناف لأسا| ٌْ

 (الذا د ا و لا يف بلطلا مزلي الو #ارج لهو

 ينَكَرَرو كرظنأ لا ازتو كي ردحأ ص اقي نا زوج .ك انه اير دصملا ليوا | انهيضتقم
 فالخي ,نافتألاب كلذ هبشا امو سانلا رمي تيدا كبسَحو ةنم قدصتا لام هلل
 نوبعلي مهضوخ يف مْرْذ وحن لعفلل اًبيسم بلطلا نكي مل ناف * ءانل اب نورقملا باو 4
 ةنال بلطلا دعب عقي امنا كلذ نا ملعإو * ظرشلا ريدقت ىلا يعادل دم ملاح
 عوقولا مدع قحت يضفي ةنال يننلا دعب عقيالو همدعو عوقولا لاتحا يف طرشلا بساني|
 | * كاذ دعب مّرجعال اكاذه دعب باوجا مرت الف وقول !ىنيع بامقالا ضعفي |

 لا لع ارم بتال ىكيل اهم ةدجبي ردتلا ليردلا نكي نا يبنلا يف طّرتشي وأ

 5 ةنم ندت ال ناف دسالا نم ٌندتال قباسلا لاثملا ريدقن نوكيف- يبهنلا ىنعمل بسانملا |

 نم ٌندت ال لافي الف ىرت ام ةيفان ابلعج ىلع ةيهانلا ال لبق "نإ ريدنل 5 نا ةطباضوأ

 |اسم ؛ردنملا طرشلإو + كلبعةنم ٌندت النا لاقي نا ”مصبال ذا كلهم د
 | تسكن كن دحأ ْهَص كلوق يف ريدنتلا ن وكيف قتشملا هفدارم ظفل نم ذخؤي دماجما

 ١ ا هيلع ةرئاظن سقو ٠ كن دحأ

 ظ



 ناوجلا 45

 اكل اب طرت يشاملاعمدق رد دق كلذكو # عيلع سقو ٠ كمر انااا عفرلاب
 ظ مناف 7 لح فقف دقف يا ْتقدصف لبق ن 5 نم دق صيف ناك ناوحن اه ذ عم مطر 0

 ذي نوكي كلذو . ءانلا تعنتما اًريدقل الو[ اًضنل ال ةادالا ريثأت عنو 7 لا <
 | ) َصَرَحْنَم وحن ملب يضملا عراضملاو. رفظَر 10 وحن دق نم د تلا فرصتملا يضاملا
 | ام ادعملا ريدقن لع اًعوفرم ءافلاب طيري لبقتسملا يفنل تعج ناف الب ينملا اماو #4 9 ظ
 ينلا دريل تعج نإو ا يا عَ الو اسم فاي الف هير: 1 03 ص

 و

 + اهوصختال هللا عنا او دعن نإو وحن مرن د هييف 0 فرح ريثأت ناكمال غاذلا 1

 لو ةبيغريمض ناك ناف : تيأر اك اريمغالا نوكب ال انه ردقي يذلا ًادتبملا نا ملعإو
 ىنعملا ع رصنا ناشلا ريمغ لود كيز موقيف ترف مق ناك دوب ام ةمدقتي

 ّ سو 72 ع 2 نق مر م

 ْن دصق ب ةمزجاف > ا ١ 9 7 مب البق أَن

 درت ايل اَكِح داَوْلأَو اننا ا
 زاج كم رك دف رت ناوخ باو + لبق * ءانلاب نرتنملا حراضملا عقو نا يا

 | عقو ناف * ةيردصملا نأ راخإ ىلع بصنلاو أو | ةلبق ام ظنل ىلع اًمطع مزجلا هيف
 0 هيف زاج اةتاعب نمل رغم ف 1 هب كبساحي ا ا يفام| |ودبت : تاي باوحلا كلعيا

 . || عم ىرجلا اذه يرجي كلذ لكو »* ةئلثلا هجوالا هيف عيدجت فانئتسالا ىلع ضيا عفرلا
 | عرودصيفامإ رفع ١ اذ . نينسحلا رجا عيضي ال هللا ناف د ربصيو قت نم ةناوحنواولا
 يف ةثلثلاو يلوالا يف نيهجول اب ضرالا يفامو تاومسلا ينام لعب و نا 1 يلشما
 اذهيف ْنَأ رامخإ اوراجا مهنا )عإو ** بصنلا اهنعضإو مزجلا ا نه ىوقإو * ةيناثلا
 اوزدجي لو * هوو و ماهيعسإلا هبشاف عوقولا بجإو ريغ باوجلإو طرشلا نم الك ن آل 7
 ةزاجإو . مالكلا ءافيتسا لبق يعل هل فانئتسالا نال بإوجلا لبق عقاولا لعنلا يف عفرلا
 انناويخلا نع دعبي ال ةلعلو لاح جلا فوذحلٌربخ لعفلا ن نا لع والا 0

 لإ 7” مآ ةليس وطب"

 0 0 ران ل 66 تاذ فحم ف 17
 000 ذاهب اهببشل ءافل اب اهنوظبري اك ةيئاجلا اذاب ةيمسالا ةلمجلا نوطب ري منا يا

 2 2و

 لخدي الل ْنأو ة ةبج وم ةي ربخب ن دن ركل ةلبحلا ىف يق تسع 3-3 ريغ . -تيياعللا

92----_- 

3 0 

1 

0 



 ةلمإو دماجلإو ٌيلطلا 0 كلور: اباد هنوك لع لدتل ةيهملا + ءاقلاب طرب

 | ىحن ٠ 3 وا َفوس وا نيسلاب نورقملاو ْنِإ وا ام وا ناب يننملا لعفلا قو .ماكةيسالا|

 | خضرتسف عرسال اعنانإو رجا نم . ميلأس اف ميلوت نإو . ةورفكت نلف ريخ نم اولعنت امو ا
 نم لاسر تبوك دفف كوب 0 .ولضف نم هللا كيذي فوسف لع مفخ نإو. ئبرخا

 نيعتم نلف فوس وا نييسلاب نورقملاو نلبينملإو يبا ملا لمنلا يف اًمأ كلذو + كلبق |

 لعفلإو ةيجسالا ةليجإو دماجلا يفاّمأو *«رخآ الابقتسا رشا ةادأ وفرت الف لابقتسالل |

 - اهانعم يفرّتوت الف اهظفل لع ةاداا طّأ سنا نأ كمال تاروكذملا نهّنآلف ْنِإ وا ام نمل |

 ردصامل ىلوالا ّنآلف ْنِإ و امب َفنملا يف اأو . رهاظف ةّيممالا ةللإو دماجلا يف اًمَأ كلذوأ|
 ىتبي كلاذلو ٠ اهدعب ام ىلا ةادالا اهاطختن الف - | يف ةيناثلا كلاذكو قافتالاب مالكلا |

 || اهتالق دقب نرتفملا لعفلا يف امو +« لحل هنيعت ىلع عراضملاو هيضم ىلع اه دعب يضاملا
 ىهو عراضملا يف ليلقتلا ديفتو . لابقتسالا ىلا ةفرص نكي الفيلا ىَنميضاملا لعبغأ

 رعاشلا لونك ةرورضلا ينهانلا نه فت دقو :ةيلطلا لاعفالا هبشيفداشنإلا يلاعم نم ظ

 ردغلا يف ل بح اا نا

 الإ و اهيحاص < < 1ج ناوحن وريغ يف اهفذح ردنو ٠ رعشلا يف ةلوبقملا تارورضلا نموهوأأ 0

 يفاتمضم وا ظنللا يف هباَحّرصم ناك كام لمثي روكذملا طرشلا فرحنا ملعاو اهبعيتنتشتا|| ٠

 يثو مزجاب هيلوبعم ظنل يف رْثو ؛وهو.٠ اهانعم ةنضنملا تإودالا رئاسو نإ لواننيف ىنعملا 1 9

 ىحن عراضملا يف ىنعمو اًضفل طرشلا يف رتسم كلذو + لابقتسالا ىلا صيلختلاب اهانعم |
 باوجلا يف امأو .بيقوُع ضرنلا فلاخ نموحن يضاملا يف طقف ىتمو . دمت ودوعن نإو |
 ا لاخلا يف اك ظقف ىنعم وا - لّرالا لاخملا يف اكاضبا ىتعمو اًظنل ههريثأت نوكي دقف |

 *ءانلاب وطب ر ىلا ةجاح الف طرشلاب طبت لاك املك لعد بقاعي ىنعم يف ةنافيناثلا | ا

 ا
 ا
 ميضعب طبض دقو * طبرلا بجواقنآ ةرو كذا لئاسملا يف اكاضيا ينعملا نرثي ل ناف|

 يو سل نركب طبرلا ( ازتلا |
 0 0 ع ملل سس 00 70 ا

 أضرف اهعم ْمُهَرلَأَف ادبي يدا < الار 0 ظ

 0000 ةناف عراضملا عم !دتبللاكءاَنل اب باوجلا طبر يضفتي امرّدقي دق ةنا يا ظ
 00 و دلاتاءارزا جد 6 نارا راب 0 . ةيمسا ةلجحْ|

 ا ل لا الا" ب ا اكوا ب نجوا تلا امك *

 ظ



 مزاوجلا ١م

 ةليل مفي دب نمو وحن ايضام يئاثلإو ءراضم ل11 .اندع متدع نإو وحن نيّيضامو مل ريغ

 ٠ يف هل دز ةرخآلا ثرح ديرب ناك دو و اعلا هل َرفغ اًباسنحإو انايار دتلا

 لل | اج ةامقو ينوعبتاق للا نوم + مكي نار انام[ امد ضان لا عقيو * هثرحأأ

 | باوجلإو اًءراضم طرشلا عوقو نا ملعإو **ضرالا يف زم ؟ سيلف هلل ا يعاد ببال نمو |
 ةرورضل اب ءوق ةصخ كلذلو . ةنع ةَعطق مث لعل لماعلا ةكيبت هبف نال ةفيعض ةغل اًيضام

 رعاشلا لوقك'

 اباهرإ ءادعالا سْنَأ تالم اولصت نإو مانلصو انومرصت نا
 الع ساني ال فلا مالكل ردات نوم 500 خيام ارو

 لال فل سولو ٍضاَم يلب .عراضم يف عفر َراَجَر
 ةلحت جردنيف . ىنعملا يفولو انام ثلا ناك اذا ياي عقاولا عراضملا عفر زوجي هنأ يا

 مل ناو طقف ىنعملا يفوا ٠ كم مرح ينترز ناوحت ىنعملاو ظنللا يف ايضام ن ناك ا

 5 طرشلا لعف يف اهاعربظب ماك طرشلا ةادا نا كلذو * بة غأ 3

 عفرلاو مزجلا تيب ججرتلا يف هذه ةلاحلاو فلثخإو * ديعبلا باوجلا يف لمعلا نع
 نمو ةيالأ هيلو ىلو ا ويف ةباعصتسا نكما دقو لصالا ةنال مزجلا عجسرت ىلع نورثكالاو

 اهب عّرجت بابلا اذه يف ب ننملا عراضملا نا ملعإو * اهنم هنن ايندلا ثيرح ديري ناك
 لج اغلا شميو ونا لحج يالا طي عانتمال ًالحم طرشلا ةادآبو اًظنل|
 يه ذه يبا لايف هيفرثأتلا روب مدعل هباوج عفرز وج يف يضاملاكيبملا عراضملا ظ

 . ,سابقلا يف دبع ريغوهو بهذ
 0 0- 0-3 ا 2 7 7 ص ل

 رمح ُرْيَغ هيف ثودح أذ ذإ ٠ رمسأ ة هي اولا عقيو

 لعنل اب صنخين ثودحلا يضتقي طرشلا نال طرشلاك اعف نوكي نا مزليال بإوجلا نا يا

 ةيربخ نوكت دق شو .ةيمه ًةلج عقي كلذلو توبقلإو ثودحلا لهحي ةناف باوجل اقالخ

 اذ نف مل ذي ناووحن ةيئاشنا نوكت دقو .ريدق ءيش لك ىلع وهف ربخب كسسمي ناووحن
 00 ادب نم رص يذلا

 م 51 رز

 لابس هب فر 2 روي لامك ني داني طب

 هوس (؟2ل ضورنملا ل ابقتسالا ىنعم طرشلا فرخ هيف رّثَوي ال يذلا ل نا يا



 ناك نإو + هدعب ا لوصم وعو يم اما ىف ةقلظملا ةيلودقل فضلا اذ هلأ دضاضاب ةرادشلا
 دّرجتلا هدعب عراضملا عقريف ال ةمزاللا ةرادصلا نع هجورخل ةيط .رشلا علخ اهريغلماعلا
 ا تايلا اذه لو >7 كلذ (لكاشاامو يبيح كرت يام ملا اد القوا
 رما ىلا اهنوكب نييعتلا ة ديل ا ةفاضإلا نع انكتراب :ال ْذِإ و ٌثيح وهوامب اًمدمالا مزجيالا
 اين انو عزا لا ةنمو . ماهنإلا يف ْنِإ لشثم ناريصتف عماسلا دنع مولعم |

 اهب عز نم دنع قيكو نبأ قاب أو مف فاتن وهو نارمالا هيف زوجي أم ةنمو٠ أ

 ِردأَفِ عوقوأ اي رعطقل نوال رعشلا انا

 حاشا لود 00 طتفرعشلا ا مزح ا نولعتسي منأ يا

 ل ةبايغ 1 رصف 5 تداول كبصن اذاو

 | 0 ثلأ ىضتتم فالح لعل كلل ازنالا حوا عطلل اهنال كلذو ْ

 الو كروزا سمشلا تعلط اذا لاقي رابثعالا اذهب و ٠ هعوقو كي كشلا ىلع ةلادلا نإ
 .ىنعملا يف ةهباشملا نم امميب ا. ىتمىلع اط الج رعشلا يف اهولعا امنإو * تعلط نا لاقي
 اماعتسا متن ىتح صيصخقل | ةينملا ةفاضالا نع اهديرجت نم اهطاعإ دنع دب بال ةنا ريغأ|
 | تقلس امر رو * ةضحم هيف هراظ اهنوك فالخجب ءازجلا ال طرشلا اب ايلماع ن نوكي لئليجاوطو كلل

 رعاشلا | لوق يف اك اذا ىلع الح تابهأف ط 50
 عفنا ّيضلا كلمأ أمى ااا الو يع نبأ ن ناك نأ كلان
 يما ١ قاضبا ةرورضلا ىلع روصقم نضواخا كعلم لااا ا

 ى”تو هع

 يس باول ا 2 3 طر ٍنريلعفلا لك
1- 

 رع

 :هَح نيد اووف هي م
 رابنعاب هيلع ىتبي يناثلإو اطرش ىمس بابلا اذه ىف نيعقإولا نيلعنلا نم لوالا نا يا

 . لارسلا ىلع باوجلا برقي اك ل والا ىلع بترتي ةنال ايإوج ىو ةنع اسم هنوك
 0 يا 1 ىلع ءازجلا بّترتي اي هيلع هيترتل اضيا ءازجلا هل لاقيو
 العف هنوكب صلخي طرشلاو *“ ءازجلا ىلع لمعلاو اول ا ايدل مدقتي اك لوالا

 . كلذ نم ءيشب دّيقي الف باوجلا امأو + يضاملاو عراضملا لمشي وهو اًمَرصتم اًيربخ
 اوهتني نا وحن نيّعراضم نالعنلا عقيف .هل ال اخم نوكي دقو طرشلل اقفإوم نوكي دق وهو

1 



 رل نإو َتلَضَو نا بزاعالا موي. اهتعدوتسا ينلا كنتعبدو ظنحا
 لعفلا نال ل ابقتسالا ىلا هناصلخم نايّرخالاو * ةرورضلا لع لويمتف لصت )م نإو يا

 مكتلا نامز ىلا ةبسنل اب ولو ًالبقتسم آلآ نوكي ال ”يلظلا

 طرأ داو آليجْذإ طرشلا يف نإ نيلعف تسرح

 قيلعتل اهضعبب اطبترا دق امال مدت لعن ْنِإ وحن امم نيلعف مزجت ةيطرشلا نإ نا يا
 + عرصبلا لها نم نيقتحلاو هب وبيس بهذم وهو . دح|وكنانثالا راصف رخال ىلع اهدحا
 روهجلا هيلعو 2 وه كم ٍلاوقا ةينامث ىلا ةلّكملا تهتنا ىتح كلذ ريغ ليقو

 كل كا راب 5 5 ىنمملأ ف اموْنَم ده
 داع م 0 نم 0

 10 0 ا ثلا ن | ىنعم تنهض هيكل كا هذه نا يا

 نيلعنلا مزج يف اهلع تلع كل . ةءركأ ”نالف ا يري نأ ىنعمب
 نييفوكأ ا دنع كلذكل عت 7 0 اقافنا اعيجيفد رطب كلذو * قلي اراك اينلكا

 الف الو ا نسجت انيك وحن ىنعمو اظفل اهملعف ةقف|وم طرش امذإ أ و اهيخ لغسان

 ةنامز لمعت نكات ترارغ يالا ىلع * اس تاودالا هذه 17 * اقافتا اذ لع

 رفئافلا لوقك
 د01 هلا 1ع يعادقأ دع ولو أم اًمراج ثنك ن إو ْبَمرَأ ال يغامو

 اهاف يأ اا فرحلا ىنعم اهيمضتا ةينبم ةروكذ لا * "ال ةزلكو < كانه ارح نوكتف

 ٍناكم ىلع  امسالا هذه نم ّلد ام ن نا ولعاو + اء ةضراقللا ةفاضالا اتمز الا ةيركإ
 قا هريغو ٠ فرظوهف ْبَهَذن ' ل ىتمو توملا مكر دي اونوكت انياوحن ٍنامزوا

 لوعفماوا : برضأ بنر نم وحن هب هب لوعفم وهف لاو ًادعبموهف ُدجْبلطَ نموحن ادري
 رأ آو بوصنملا :نماعوالددبمل نبه ف هفلدخإو كلتا دك رام يأ وحن لطم
 طرشلا ىتعم اهنمضتل مالكلا ردص ال  امسالا هذه لكو + انيق ظرشلا ةن١ لع نيقتحلا
 نميوحن رج فرح لماعلا ناكناف ةلبق .انالوعم اهدحا عقو ناف . اهلبق ام اهيف لمي الف
 زيوركا نالاؤكا نم نير م ٌبِرضَأْبر 00 مالغوحن اًناطسو اا يهنأ نَسْدَك

 ذخاي فاضملاو . فرحا ةطسإوب طرشلا مسا دعب امل ًالوعنم ةقيقحلا ف تروكي فرح اب



 ىه ام ةنم هل ةنيعملا عضإوملا يف عقي يذلا راضإلا ناريغ * ريطي يذلا ليوأت يف ةنال
 يمال لمثن يفو . دوج ا ريغل ينلا ماللا دعب و انهروكذملا فطعلا يف عقإولا وهو ٌرئاج
 نرتقث ملام عضاوملا قه بل اغ اهراضا ناريغ. اهبيلع مالكلا ّرم نينللا ةبقاعلا مالو
 ناق . ةجح هلل | ىلع سانلل نوكي اليل وحن نيماللا عاهجا ةهارك اهراهظا بجيث الب ماللا
 عضاوملا ب يف عقاولا وهو جاو وهام نمو * ماللا يف نونلا تيعدأ الن 'رآل ةلصا

 انفااج ةزرك ذللا هرم ترخل 1514 نر رع ما ملعإو * ك انه اه رابظا زوجيالف

 33 ف اهعم كبسي يذلا ردصملا ةلسإوب لعنلا ىلع فرحالا هذه لوخد غيوستل بابلا

 ةطسإوب ل عفلا ىلع فطعلا ل مايا 5

 ردصملا ةطسإوب مسالا ىلع لعفلا فطع ارء ريحصتل امإ و هتدارا مدع ىلع بصنلا ةلالد

 عضاوملا هذه ريغ يف ةبصان رّيضن ماا نوكيف تيأر اكل وأمل
 0-10 منن يا: 9 9 أ نمريخ يديحملاب مسن لوتك ارو ذشألا

 تنا له تاّذللا دبش 0 ولا رضحأ يرجازلا اذهب أل
 3 8 باب يف يتأبس اك عضاو | هذه دحاب اهيبشتو 1 غولا رضع أ نأ يا

 روبل ا دنع هنا ريغ رعضومب صاخم الف دبعأ ينورمأت هلل اَريَعَف اوحن ةبصان ريغ اهرامغإ 1

 عامسلا ىلع روصقم

 لصف

 مزاوجلا يف

 ةيهانلا ال عمرم الأ مالوالعف ةِيفاَأ امك

 » ةيهادلا ال اهتضيقنو ماجا ةيفانلا امل اهتخاو مب اذحإو الخف يمر 3م

 يا ؛يفنَي اًيلورمغلا فطقو ديز "مني ل وحن يضاملا ىلا عراضملا نامز نابلقل نايلوألاو
 ةلبق ةعاطقتإو لاحم لاو ىلا هيقت رارمسا لحب لب يملا ناريغ . جفن امو ”ماق ام

 + ل انلا يف تير اكليقتسملا يف توبدلا مقوم احلا يلا هين رارتسا مل ب يملا
 زوجيو * تمأع ال. ماق ًّ + ني امل لاقي نازوجيالو ماق / دل مي ٍةي ل لاقي نازوجين

 ال مورجم فاذح زوجيو. 1 فالخب كليلع بع ينرزت م ناوحن ظرشلا ةادا دعب مل عوقو

 رعاشلا لوق مو ) موزجم فالخب اهلخدا اًمَلو يا اًمَلو ةنيدملا ثب راقوحن



 ابضايبلا ( الك

 ظنللا ىلع روصقم يننلا ّنآلف ينافلا يف امإو ١ لوالل باوحي يناثلا سيلف اًعيمج نيلعنلا
 لمفلا مسا نم ردصملا كبس رذعتلف تل اشلا يف امو .انث دحتف اًريثك انتا تىنعملا ذا طقف
 0 اس1 دعارتلا نإل طقرع ام لع ءانلا دجب انتل وانملاردمملا ِهّيلعتفطعي ىح
 ديز لهوحن فالخيربخلا دوج ةمركتف كوخا ديز لهوحت يف بصنلا عنتم رابثعالا اذهبو
 0 11 لدللا فا ريانا وه ذا فرلغلا عم نم كيضتي ردصلل ا نال ةمركتف اندنع

 قدصناف الام هللا ينقَرَر وحن يضاملا ظفلب بلطلا يف فلثخإو * هارت ىرجام كلذ
 اًريص وحن هلعف نع بئانلا ردصملاو ملستف راذّحوحن وظفل نم ذوخاملا لعنلا مسابو . نم
 000 لماع وركذلا كسلا دعت يا ا

 ينيفأ د ريما رمال ٠ ع ءازلاك ةبح ا
 6 - حا 0 - 5 لمعلا ذأ 006 5

 10 ير ا اللا كاف

 ا لهو 5 ينرلظت لقف يرجع كروز "1 ل اقيف» راك فلعل

 نوكيو ٠ فصلا رو اه لاقي كلذلو ةفطاع اهنيك ثوب أاعفد امدعب نأ نايغا لع

 * هيلع سقو ينم ٌفاصنإو كنم ”لظ نوكي لهو كلَ 0 ا ةرايز نوت الريدننلا

 كلذو . راسل ليرانرف نيل ىا يمل اع مسا ىلع فطعلا دعب دعب ْنَأ رين كلذكو

 :الوصر لسزيو باج 1 اا الكي نارشبل ناك امووحن 017
 رعاشلا لوق يف اك ء ءافلإو

 برت لطاارتإ 0 ةيبك اذ هي ٌرتعم ا اليل

 1 ُ ندنالا لوقك| واولاو ا

 فونشلا سبل نم يلا ٌبحأ يم ٌرقلو قءابع سبلو

 معلا لرفك عيري
 ٌرقبلا تفاعامل بّرضي روثلاك ٠ .ةلفعأ اكياس لو ف
 لاسر !وا اًيحو الإ ريدفنلاو < لل ل

 ليوأت يف هيلع فوطعملا مسالا ناك ناف * اًرج , لهو ناضرإف َر ٌرتعم عفوت الولو لوسر
 !موديوط لعبلا بفطع ةضل : أ رضن م0 بابذلا نع نير. كيصدف اطلاع لفتلا



 |” كصاوتلا

 رابنعاب وه اما ديكأتلا و٠ ٠ مملظل اًدصاق ناكام الم ادم ةيالا يف لصالا نا ىلع ءانب ربخلا وه
 نيبرصبلا بهذم وهو. هيفن نم غلبا لعفلا دصق ينفن نا

 الكسب نأ ةيرضأك اهناكم ىلإ وأ الإ لصَناَدْرَأَو
 اغلا لوتكةّيئاسشتسالا الإ معاكم ملصن تناك اذا ةفطاعلا وأ دعباّضيا 0000

 ايقثست وا اهب ل روق ةانَق ثيزمث اذا ثنكو

 رّخنالا لوقكذينا منالا ىلاو 1 مقتست ْنَأ الإ يا

 رباصل الا ,لامالا تداقنا اف 0 !انعصلا يل
 لش + نأ الإ برضا ىنعملا نوكي نا لوحي ةناف مظنلا لاثم اههعمج دقو. كردا نا ىلا يا

 ند ينعملا هيف م ريدنت "ذأ واكل لاوايرتليل معاو * لغ ا

 فطوب ركضت البق رادش ناويف طفللا لخامترملا نارعالا ريتا اما ل
 مسالا فطع مزاي الكا اهب بوصنملا لعفلإو ة | ةروخللا نأ نم اهدغب كوبي ردم ١
 لع اع  سقوادل لافتماو اهل هل برضا كنم نكيل ل انملا ريدقت نوكيف - لعفلا لع

 قاس انا وألا |و ءافلا عم لمعلا يرجي كلذ
0 

 ها 1 ناضحم امه ثيح

 . نيضخلا بلطلاو يفن زنلا باوج يس ةعقاولا ةيقيلا كانلا فب كارا طر كلك

 زيشل | سيل وحن لعفلاب وا ٠ 7 زانرّزَي ل وحن فرحلاب تاكام لشيف يفنلا ام

 ةخارم عقار | هيبشنلا هب قحليو * هرظتندف م ١ ةلاسف اًرِضاَح

 50 ان انيتات الفون كلذك ل يلقتلاو ٠ كعيطنف انيلع“ ا لي

 او ٠ كتركأف يفرروحنر ا بلطلا ام د٠ بنما ميعبإ ازيد ا و

 0 انروزنأل أون ضرعلاو ٠ كَيتاف بهذ نما مايفتسالإو. كتشف ينصاخت الوهن
 يف يجرالإو . ان ديفتف " كنتيلوحن ينفلإو . ديفتستف أرقل آله وحن ضيضختل و - كفا

 يف يتلا ء ءافلا م !رارتخا هي ,يسل اب < افلا انديق امنإو * كَروُراف ا يلحأ وحن ميا ١

 اشعل نيعشلاب ح بلطلاو يننلإو . انبدعاف يا اند انرورت اموحت فطعلا درج

 ةصوخن لعذلا باب بيلطلا نمو . اندم انيتأت ل ازت اموحن تابثرإلاب لوألا يننلا نم

 ينن دوصقملا ٌنآلف كالا ىف امأ »+ عضاوملا هذه يف بّصني ال لعنلا نال كّندَحَأف

 ْبَلَط ْوَأ نت باحد ٠ نأ
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 رج فرح رج فرح ْنِمَيِل اح ا اورضاو

 نم اهدرجادنع كلذو هج كفزدي توبدعا اذا ىردعب ةيودصلا نأ نورضي مهأ يأ

 ينلا ةيردصملا يك اهب ال اهدعب عرمضملا ناب رذتتيح بصنلا نوكيف.. اريدقتو اظنل ماللا

 روب ةيلعو هيوبيس بهذم وهو *اهيلع مالكلا قبس

 1 تالءر 000 صقل ذِإ ريكا يح دعو

 فرز وحن يك ىنعمب ليلعتللا نوكت .ذئنيح يفو . اهيا اجلا ىنَح دعب ْنأ اورمضا مهنا يا

 عقإولا لعفلا ةي طّرتشيو * سمثلا بغت ىَتَح' مصوحن : :ا علا“ كمركأ ىَح
 بسلا ةابتسا ناكام وهو لبقتسملا كح يف وا. 5 0

 ارعسلا نلمز ىلا ةبسنل اب لبقتسم لوخدلا ناقد ةنيدملا لخدا ىتَح ترس وحن ةلبق ام كلا

 لاحا ينعم لعفلاب ديرأ ناف .ملكتلا نامز ىلا ةيودل ام ايضام ناك نإو دعب رلظتنم ةنال

 عانتمال بصخلا عنتمأ صن ل اهناك ةيضاملا لالا ةياكح دل ىلع آلي 0 1

 ام نوكيف ء ادتبا فرح ىتح نروكت تايغر ل انسدأل طوضرم .ام هلبق ْنَأ راضا
 عطقنا دق ةنال هنودب ابلبق ام لقتسيل ةلغف نوكي نإ دب ال ةنأ ريغ. د رتل اعوذرم اهدعب

 بجو ْظفللا لاصتالا امماف ال ةنال اهلبق اع اًبيسم نوكي نإو . ةفتامسم ةلج راصف ةنع
 ٌنالف ضرم وق كلذ ىلعو . اهب هيلعلولدملا ةياغلا ىنعم قّقحتبل منيب ٌيونعملا ل اصنالا

 وا لكلا ناز ىلارظنلاب ةقيفح ل احا ةدارا لحي ىجاادعي ام نإف - ةنزيل ىباليوتخ

 . ىتح لبق مت دق مالكلا نال ةلضف وهو ٠ هل نرانملا ضرملا نامز ىلارظنلاب ةباكح

 يف عفرلا عنتما رابنعالا اان ** ضرما نع ٌبمسم ءاجر ااتانبنا نال ابق اعلم
 ةانبسم ةلج لعجاولف اًربخ هنوكل ةدع ىتح دعب ام نال دلبلا لدا ىتحيريس ناكوحن

 انياتغل بيس نوكي ال مايصلا نال سهلا بيغن ىتح موصاوخن يفو هرج ازال نراك تينقن

 سانلل َنيبَِل ركذلا كيلا انلزنإو وحن ليلعتلا مال دعب ةايرصضت اهلل دك < شيشلا

 بق مال ينو دوج! مال دعب ضيا رض * ةّراحلا يك ىنعمب اهمال يك مالا لاقيو
 نكي ا ٠ مهلظيل هللا ناكامووخن اًظفل ةيضام ةيفنملاَّن اك دب يننلا ديكأبل

 ودود قلعتي رج فرح اهنا ىلع روهجلاو ماللا هذه ةقيقح يف فلئخإو * لبو هللا
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 ازإو لعنل اب ةلصفمم نكت نإو اهب باجي يذلا ! باوجلا ردص نوكت نا نذإ مح نا يا

 .كروزا نا دارا, اق انا ابرج كم رك نذل اوةك البقتسم لعنلا كلذ نوكي
 كتظاْنَذإ وا كمركا انا ْنَذِإ وأ كمْرك اند انا تلق ولف. اباع يف طرش 4 لاذ لكو

 ةنالو. مي راوت مزيف لوالا يف اهلبق ام. الوبعم عقو دق اهدعب ام نال تي اًنيدص

 الو لا لصافلا يِطخت ىلع ىوقث ال اهفعضل يفو ينافلا يف لعفلا نيب و اهنيب لصف دق
 دوجولا يف اَقْقحَت هل نال لاخلا يف لعن ال بصاونلاو ثلاثلا يف لاحلا ينعب لعفلا

 | يف ةردضم ريغ اهعوقو ةاحنل ا ترصح دقو * لاعفالا لمإوع هيف لعن الف ءامسالاك
 . كمركا نذا انا وحن يف اك اهلبق اع اًربخ اهدعب ام نوكي نا اهادحا . لئاسم ثالث

 | اب وج نوكتنا ةثل انلإو . كمركا ْنَذِإ يترز ناوحن اهلبق .طرشل اًبوج نوكت نا ةيناثلإو
 رعاشلا لوتك اًردقمولورمسفل

 اريقأ ال ْنَذِإ اهتم يننكمإو ابلغ زيزعلا دبع يل داع نيل

 | كلذ ىلعو مسقلاو ةيفانلا الب لعفلا نيبو اهني لصنلا |وزاجإو * يل داع نيثل هللاو يا

 رعاشلا لاقو .ًيلق آلا كنلخ |وذ وخلي النحو يرق

 ربيشملا لبق نملفطلاٌب يت بيرح ممن لاو ْنْذِإ
 نب دله لوس ماعلا ب هضارعا راك الدال كلو اوف حصنلاب

 را و رغيف ديك أل هب كب دئاز مسقلاو

 ليملا يف رايح أي تناقةل لحال ام ىلع انطع تلت
 :اهُؤ راغلإو اهاعإإ زاج باوعالا نم للم الام ىلع رفطاع دعب تعقو اذا ّْنَذإْنا يا

 نيمحأ نّدإف وا ةمركأ نَا فروزي د ديز وحن ء ءافلا واوإول اب فطعلايف عقي اما كلذو |

 اهلع ةفولحلاا لغو ةيث ادعبا اهنال بارعالا ىرم ا لحم ال ةيمسالا ةلملا ناف . هيلا

 اذ: لو ايس جركي الخ لولا هلم كقطع املا فيلما ناو ادع اطل كيد رد
 ني تطاعلا انعجام از ابعاب ةمخر زو - [طضن ةرادضملا نوكم ةعيعو نذإل لبق

 0-5 تلتف اوشح تعقو دق نوكتف ٍضعبب مالكلا ضعب طبر دق ةنالاهلبق ام اما

 ىلع اقوطعم نوكي : نذا دعب ام نال عفرلا نيعتيف اهنم ةيلعفلا ةليملا ىلع فطعلا لعج
 نا ىلع * لمعلا يف الظل الف اوشَح اهعوفو نيعن دق نوكي فظحر كح قرات

 ل ىو وشمل ةروص ف تاك اريدح نكت نا اما قلم إلا مدعرثك أ
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 0 3 بصأقلإ ِ
 3 اكل

 ْنذِإبَو ب 0 ناي اع اًعراضم ًالعف | اوبصنو

 رصحتأو ٠ تثبداحنل نلو نيتيردصملا يكو نب 0 لعنلا تبصن برعلا نا يأ
 راضاب ةدعب بصنلا نوكيف *يجتس ام اهريغ امأو ةعب رالا فرحالا هذه ةي بصإونلا

 روهجلا ِهيِلعو نبي رصبلا بهذم وهو ٠ هب ال نأ
 06 هد | كام اهو 2-0 200
 خس لعْلاَو نظل اهعم َراَخ ْعَيطلآَوءاَجَرلل أ ولمستسأو

 يأ يأ ديرل ون اهدعإ ام لوصح يف عيطل إو ءاجرلا ماقم يف ترأ !ولعتسا ما يا

 م . اهيساني ةنال ةنعف َنوكت ال نأ اوبرسحو وحن نظلا دعب عقن نازوجي كلذلو. موقلا
 َتْوَريالَف أون ةدعب تعقو ناف امل لص الف نيقيلا ىلع لدي ةنال مهلا دعب اهعوقو

 اوك ١ نو يعل اهبس انيف ديكاتلل اهمال ةليقفلا نم نانا يف رقما + يال أ
 ةدعب ةعقاولا نولعجن معلا ةلزنم ّنظلا ن ولّرني دق مهنا ريغ# درجت اعوفرمأ اهدعب لعبلا

 يف كلذ ريغ يف ةعقاولا امإو * فيعض وهو ٠ - نوكت عفرب يالا تئرَق هيلعو ٌةفنخم

 روما

 1 كانه ره ل قذإ 0-20 ماللأ مم 5 سلا )5

 ا دق كر كل يسرع ليلا تمامال مع يايلمتسارملا يا

 ماللاركذت مل ناف + هلذم ىلع لخدي ال رجلا فرح نال رج فرج اهنوك عنتميو ٌةيردصم
 نع ةدّرجلا فالخم ةبصان ا ةينلا ىف اهريدقت زاج ظنللا يف ظ

 1-2270 هه ذآ 2

 ليفتس مدعي وهو لنآ لصوت بلوج ُردَسْنَنإلَو |
0 



 الا اهتاوخإو نا

 اهب ضارتعالا راك افإو اهباب ىلع للازت ال اهنا قحلإو د* امهيب اهضارتعا نتج ال ةنال

 ةفنخلا دعب اهوخد نوكيف ٠ اضيا ةبصانلا دعب تلخدف اهب دادنعالا ّلق نيمزالتملا نيب
 اذ نراك اذا الا يفارق ملاذا كلذلو :اًذوذش ةبصانلا دعب و قرفلل

 آلا ك انه نوكت ال اهنال ٌءانعم يف ام وا ملعلا دعب تعقو اذا اك ةبصأن اهنوك عنمي ام م الكلا
 رعاخلل لاك هيلع ى لضانلا ن 5 زوجي يو مس 15 ةفنخم

 لوس مطعاب اول امن ْنَأ لبق |! .ةرولكوب تا
 أ ةدماج ل .نيلاعلا بر هلل بحل نأ ماوعدَرِخ أو و م ةيهسأ ةليتحلا كناك ناذ

 0 لنمتلا يلا ةطاخ ك0 1 قيسام الإ نإسنالل' سيل تاور لذ
 أع و 1 0 52

 ىتأ لودي لصفلأَو ح ني ناك تيرجاو 9

 اًقوذحم نآش ريض اههمسا 0 ةحوتنملا ّنأ كح ىلع يرجت اهنيفخت دنع نكن ا يا

 رعاشلا لوق هيلعو ٠ ةلجج اهربخو

 ناقحايدن ْن 1 0 ل

 لرتك اذهب باين ىف ةنغ اهلقف وكي لطنل اقف وامي ةقدف يربك هلع اكل
 رعاشلا

 امكادق ناك هيون م "٠ رللا كا الطصا كدر مل

 رخآلا لوقككملب يننلا قو
201 ّّّ 

 وما ةظحمب رمسا 3 نسل كلا ىلا نوجا نيب نكي لنك

 كلذك نكت مل ناف . هيبشتلا فاك ابيلع ةلخادلا ةيردصملا نأ نيب و اهنيب قرفلل كلذو

 نيرثكالا دنع را رط اطال ارب وذ ادم ليخلا ىلا ةجاح الف

 م َّت

 فطن اهَعِواَول أب ثقف 2 ١ <ةزكل كلبها

 ىنعملإو ظنللا يف ةفطاعلا ٍنِكل تبيشا دق اهمال كلذو اًسار تلت تنّيخ اذا ّنكل نا يا

 ال واولا نال امهيب اًقرف واول اب اهارتفا نسجت كلذألو + اهارجم تيرجأف

 ا ٌرتك امو رق كلذلعو» هلثم ىلع فطعلا فرح لوخد عانتمال ةنطاعلا

 ظ يق الو + كلبلا لزنأ ام ديشي هللا نكل وحن وإولا نودب درت دقو ٠ |ورفك ٌنيطايغلا

 هعضوم يف * ينم اك ةفطاعلا فالخي لمحل الل اهدعب
 0 اسس سس



 ااوخاو نا 1

 ْنإ لاقيف ةيفانلا ربخ يف لخدت ال اههال سابتلالا 1عفب نا اهربخ يي لو نك

 رعاشلا لوق يف اك سبللا اهعم نوي * ةئي رق مث : مام. مال ديز

 نداعملا ماركت ناك كل امّن !و رشلل ام لل نم ميضلا ةابأ نبا انا

 اذإو * ماللا نع ةئيرفلا كلتب يتيم نسالك نما مقتسي ل ًةيفان ترردقول اهناف

 ربخل|و إدتبأ.ا نم اهاضتقم ىلع هل اهتشال اككنان نوكي نا بجي لعفلا ىلع ةفنخلا نإ تلخد

 هلوبعم نم يناثلا ءزجلا ىلع ماللا لخدت ذقيحو . ةّلكل اب اطزنم تقراف دق نوكت الف
 * برعلا لاعتسا يف عئاشلا وهو ٠ نيفسافل مرثكا اندجو ْنِإ و ةدييكل تناكٌّنإ و وحن
 6 امالوا ءادتبالا م يك ا نوي ةزوكذللا ا ةقيقح يف را 0 !ءاو

 هي وبدس بهذم

 ه 6غ - و ره م كل نع 3 0

 ربخا اهنع ةلمبج ايو كوني 00 قلأت اتانل داو

/ 0 1 0 

 ْوَلواَق رَصم لعفلا رع 1 [ 55 او دك قرات لِصْفُأَو

 |لعنلاب هب ىوقا اهنال كلذو ةروسككلاك |هفيفخت دنع سار لمهن ال ةحوتنملا ّنأ نا يا
 دجو ىلع نكلو اطاعإ نومزتلي كلذلو *« لعفلا لوادموه يذلا ردصملا اهولدم نال

 اا الك ةلطاع ٠ نوكتف ابوجو 4 ةنوفذحي نأش ريض 0 نولعجي مال فعضل اب رعشي

 ا متم العم ةلمف ةليخلأ كن اك ناد نجاد ةل انلإو اهربخ نوكي الو

 ذقب نورك كلذو .٠ يب سيئات البل لعنلل ةبصانلا نأ نيبو اهنيب قرشي امعةنع اهلصف

 رعاشلا لوتك
 ثييتو *اشن اموحن كنأو  ٌنئاكَوه ام طخ دق ْنأب ثدهش

 رخآلا لوتكو  سيفتت تفرح

 عيرم اي ةمالس لوطب رش عيب لققيس نأ كدررألا عر

 ل اياتساول ثأو وحن رطرش ةادأ و "د نأ 27 فرحي وا

 لكشتسا كلذلو هاير ردنا يي ضرتعت ال لصإو الا هذه نال كلذو . ةقيرطلا

 اهتوذأ الْنأ ثم اماذافاخا 2يفناف تالفلاب تفدَتالو ا



 ا نحل
 ىلع اطوخد زاجل ءايسالاب اهصاصنخا لاز فرخالا قف تقطن اذا ةئازلا ام ثا يا
 لوق كلذ نمو توملا ىلا نوقاسي اًماكو دحإو هلا ملا امأ لِ تب اًمإوحن لاعفالا

 ”عاشلا

 يلاثمأ َلنوملا دجلا كردي دقو لوم جل ىسأ اينكلو

 رخآلا لوقف

 اديقملا راحل دانلا كل تءاضا 00 سبق دبع اي اًرظن دِعأ
 اذهب - اًرج لهو دسا ديز اًمأَكَو دحإو ثا اًنِإ لاقيف لمعلا ن 0-0
 نوكي نأ م 0 راي ل لمعلا نع تجرخ دق تناك ذا اهمال ل اعفالا ىلع اطوخدز زاجرابنعالا
 ا دعس مل ةناف اهيل هي أل روهجلا دنع ذ رام كلذو * هل اًكاص اطوخدم
 ىو دقو, « ايبالا لع لوخدل اب ايضاحج الاب تا حرت مم نمو ةيمسالا ةلجلا

 رتل ا انإوف هيصقو ماما عفا
 هدف ةصلنا تاج كا انل ”مارحلا اذه اه اهل لال

 ميش يف تسيلف ٌليمج تيربص ام نإ و رقاب هللا دنع ام نإ وحن ةدئاز ام نكت ل اذا اّمأو
 كلذوي

 سس ع نى هم 2 ا

 لص اا ىمأ لعنلا يضامو هف تاخدو

 كايلي دق كل أو نإ فو يناللاس اذهل اومنانونمل اير ةمردجلا /اقرجلالا نإ ىلإ

 نمو *اهرخااوا نوكسو اهفرحا نصتن لال د! /اهقا علل ذ نال فعضلا ابلغ له

 متن يف ةببشنت تناك اهمال هيلع اطوخدب ىلوا يضاملا ناريغ . لاعفالا ىلع اطوخدزاج مث
 همت يعلن ناشف الا ل اعإلا يف اهءاكحأ امأو * ٍفيقختل | لبق اهرخإوا

 6 2 0 0 1 7 ىّ : 2 خم

 مرت اميل 5 ع”ماللأو 3 0 2 نإ أويجرف

 لزنمْلا مسَرل نييك يلب اهل يذلا كا وُديَقَو
 اهغيفخت دنع ةروسكملا نإ لاهإ إى ا 5 500 ةئوَحي يذلا فعضا ذلا لجال مهنا يا

 ةروصلايف اهداحتال ةيفادلأ تب سبتلتر ذكيح اهن ري اًربخو ةيق هاد خا را عقريف



 ١14 اهتاوخإو نأ 7

 ظ اهادحا يي اكوا ينم ةدحإو ا درفملاو ١ ةلر اري « لقن م واخ“ .ليجلا 3

 تعقو أم ةروسككلا نع هذ. عضاومر قيرف لكل ةاغل | تركذ دقو + اقوم بسك

 مسقل ايإوجوا. 1 لإ لاقوحن لوتلاب م ا 1 وحن < ادتبا ويف

 ةبرك هنإ كيز ون نبع مسا نع اربخوا .قداص اديز ّنِإ هللاو زم ا هبف حّرصي م

 يفوأ ذل يذلا < ءاجوخن لص ردصوا ٠ ”كاص 1 5 تررموحن هل ةنصوا

 اًديز نإ ت ور قلع لماع دعب و 14 1 نإ و ةتدصق اي احا مترا

 0 رعاش نأ ار العاف هيف تعقو ام ةحوتنملا نعت اهنو * رس

 هع وع 1 واب "ضان كن 0 - 1-0 8 كنأَو عيس وج منعا

 أ كبجانوحن هيلا اقاضم 0 عفان املا ّنأ قحلاوحن ينعم مسا نع اًربخوا . .لضاف كن

 + 4 نر اهنعو ” يل كلب كلو رغ 2 ارورجتوا ٠ ”ملاظ كلن أ عم

 ىنعم ىلع ةروسكملا هيف زوجت نا ١ اوكا لن 0 ل را هاو ندي دق 1
 اذاف تجرخ وحن ةّيئاجنلا اذا دعب وا ثباث هل يتاركاف ىنعم ىلع ةحوتنملاو ةمرك ا اناف

 ا يو ففقإو وه اذاف ىنعم ىلع ةروسكحملا ويف زوجت . فقإو ديزاد

 زوجت ٠ ٍديز كلمر دلاّنأإ مقأو مالا تودب_مح 3 لعف دعب وأ * لصاح 4 ةفوقو
 ىلع يارجلا فرح ريدقت ىلع ةحوتتملاو ةلج الا نوكب ال11 نارا دعت ىلع ةروسكملا
 ىلع ةروسكملا زوجت فلل رادع هذ | اديز رذحا زخ كيلعتلا عتقوم ف وا[ ذي ةكلم اهنأ

 2 « ودع ةنالل يا رحلا فرح راضا ل ىلع ةحوتنملاو هباب يف فرعتس ا؟ فان ءةسالا

 اج ردصملاب لو د تناك أل. ةحوتنملا نا للعإو »< عقاو ا نم ةركذن لام ةانركذ ام

 | 5 لضاف كن أ يدنع 0 د 55 لصني نا طرشب اهتاوخال اما عقل نا
 000000 ا( دا لعا ماس امشال اهلوعم دسم ةداس اهب اظاصتا زوج ةناف,كيل

 رعاشلا لوق ويلعو ةيثف كك كل

 مارغو يق نم يام كيّلعيل ل نينعاظلا 0 تميل ايف
1 ٠. 

 بهذدم وهو ١ را

 لا 316 و صاصِخأ" 2 قفا لكلا 5 تديواذ د 5 2

 «:لتتلا جت اساسي لع .. لَم 7 ذإ اعل تو كاد
 :_رصصت دم ميصع جمع مع



 د اهتاوخاو نا

 اعابتا بصنلا اهمسا ىلع فوطملا هي زوجي كلذلو . ةلخلا ىنعم رّيغن ال اهخال ء ادتبالا
 طورشم عفرلا ناريغ . ىنعملا يف ةرابنعا يق دال ع ء ادتبالا نم ِهلحل اعابتا عقرلاو هظفلل |

 قاماق ةرعو ادياو نا ليقول هلال ورغو ”ئاق ادي ز َّنِإ وحن ربخلا دعب فوطعملا عوقوب ظ

 دحا يف دّرِتلل وا !دتبملا ًالوبعم عمو ليز .:رعاربخ هنا ثيح نم ّنِِل الومعم ربخلا ناك |

 الو *« دحإو ٍلومعمم ىلع نيلماع درإوت زوج الو ورع ..:نعربخ هنا ثيح نم تاتا

 ذي اضيا اهيف كلذ زاج ديكوتلا ىنعم ىف ةروسكلل ةكراشم ةزملا ةحوتنملا نأ تن اك[

 نكي كلذو- برسم 5 عقوم اهعوقو را ! اهيف بقاعن يتلا عضاوملا

 ا نالورعو امك ديز نأ ت تهلءو# بلقلا لاعفا نم لعف دعب تعقو اذأ

 رمال 0 تامل 2 000 ةلمج الا ن ا

 6 ل ناف ا يرث ا يقاعم نكت م د ا ادي ْز 2 0

 ٍردصم ليوات كبس اهربخ عم اهخال بصنلا نيعن ارعو مداق 0 يغلب وت كلذك

 اهلبق ام كاردتسال درت اهنال ّنكل يف اضيا كلذ عقب و * روك ذا رابنعالا اهيف قاعي لو

 لوق هيلعو عفرلا اهمسا ىلع فوطعملا يف زوجين اهدعب ينلا ةلولا ىنعم نم اعيش ريغت الو 1
 ررعاملا

 كاخنإو لالا بطلا يع نكلو ةلوؤخ افا او ترسم
 ةياسللابزابقلا نع مالكلا جر كايمالاوإذ ذ كلذ وبي الف فرحالا هذه نم يقاوبلا امو ْ
 ىلع عباوتلا نم كئاقملا ريغ يي زوجي الو“ 3 511 :الا ىنعم ةنع نيمتنيف بلل وا هب هيبشتلا 8

 ليصافت ماقملا اذه فيس ةاللو د« رهشإو ىلوا كلذ لك يف بصنلا نا ىلع . عصا
 لاعتسالا يف روهشملا وهو ركذ ام ىلع اهنم انرصتقاف اهو افيتسا لوطي تاضقانمو

 وائل 222525522251171 0222 222223295ت5252759329ق977ب995259299977قفلااب797979590909339900931 اا

 17 00 ل ا م سس تس د دل اح 0 ا ل تا ل ع حسا اع لس سسسس و ل نو م صمت عم ص ع اسجل امم صح رام ا سس

222222225222222 22 

 © لس وو م

 ليج ان طؤم يَ ثا دف الخ لَصَح رم ليو يلف نأ
 6< مما 6 هي أ

 ذروم نكح بال لْعأَ خ ع : ا فخ < كيخو 0

 ٍفاضم ردصم اهربخ عم كبس اهنال دّرنملا ليوأت يف 0 أنا يأ

 اهناف ةروسككلا فالخي .ديز مايقينغلب تاق اًديز ّنأ ينغلب كللوق ريدق'نوكيف اهمسا ىلا
 َنطوَم ةروسكأ.إو تادرفملا َنظوَم ةحوتنملا نوكت كلذلو 5 اهوخدب ةلجلا كحريغتال



 اهناوخاو نا ْن ١

 8 ديكر 1 الف هانم اعلا ني ا ليصالا لملا سن |

 يب دكا برأك اذا هيبتشلل انوكت اهناب ةضازلا ل كهو دوبل ا دنع اظن ةويستل ا كاك

 رفعي ربخلا نال كل شلل يبف ”غاق اميز تاكوخت اقنشمأ ناك نا اَمأو :كسا اني راك رخغ
 لم ع هيسفنب 1 ب ال هيغلإ و ىنعملا ُ فيصل سفن 0 5:ةنصل|و مسالا تانض نم

 ماع ديز وحن قياسلا مالكلا نم ةتوبث موت : اما عزل مالكلا بيقعن وهو ك اردتسالا ّن 5

 فانعلا توبث مثوت عفري لوالا ناف ٠ .مرك ةنكل اهغذيز اموحن 4 11 ين انك

 تيل ىعمو *ةانغ هافنثا عم وز 0 يئاثلأو ١ لا ول عار 3

 تبل وحن لوصحملاَر رس عاوأ.- وع كيانسلا تم اوحن زادتسلم كاك امبب بلطظوهو ينمتل |

 :٠ ىحن هوركملاو 1١ ١ ىدصلا لاو بوبحلار ءالل عقونل | لمي عمو + ملا ءلهاجلا

 م ضعل ل دقو * قافشإل اب يناثلا نعو يجرتل اب لوالا نع رعب كا ةيدعلا لعل

 تأ امأو + اهركذ نع انلدعف روبجلا دنع تبنت ل ىرخأ ناعم فرحالأ هذه ضعبل

 اهنزه عفت 3 انو ةزوسككلا نإ, نع عرف اهمال ديكوتلل اهنا ىلح نو زثكآلاف ةزيهلا ةحوتفملا

 هيوبيس بهذم وهو . *يبم اي ةاومعمو ةرّدصم اهنوك ندب قرنلل
 ا 5 00 ا عرمد

 ٌرفتغي افر رظطسو 00 ربخ ا ريخ ات فعضللاو هرتَلَأَو

 نكي 0 00 م يف 0 0 2 0 ل مهنا يا

 ضبا هييف ا 1 3 ِ فرطل ا ا دقو ** ب

 طسوتلا زاوج لحم نأ م ا راد عم كلذ لع سقو. 5 "م : ناوحن

 نر دب الف 31 ناكانآ امأو ل ا؟ةيرعم مسالا ناك اذ فوه رركذللا

 بابلا اذهل صا اهنيذللا ربخلإو لدتبملا كحرلع ايرج اًببتكلذيف نإو اًرسيرسعلا عني
 مة دك قارس < مس نص 0 20 مع

 رسشعي اهذدعب ٍُط اش | وعم ريغل ال ديك آبل ا

 دري رابخإ دعب عقراوأ اعْوط 2 ذرتنإ رْثسأ لع فطعلا ىدل بصْنأَم"
 0 0 لل يسيح ع - هه -

 اا دا نإ تيفاعذإ ابا قر ةرات هيسرج كاذو

 ىعم ريشت الف اهربخو اها ني .ةعقاولا ةّشلا انعم دحلا ةروسكملا نإ. لا يكأ



 اد اهتاوخإو ّنا
 عفر سبق ار صاخ ناك نادل عيمتجو ايضام نامزلا تاكنا ةّدملا لَوَأ اهانعم نافرظ

 50 ةعئجا 0 و بالا 6 فرد وعر يجذلا لع هدم مسالا

 رابنع ءالا اذهبو «ناموي اهعافتنا ةدم عيبجو ةعمج ا موي ةيؤ رلا ءافتنا ةّدم لوا يا ناموي

 ا ةتيأر ان دنتلا او اوملع ةمدننملا ةليحلا لثم ىلا عم ناتناس اننال امهم هن ادتبالا < 2

 ||| اذا كلذكو + ايل دي م مدنها نافل لما تققح م نامويو ا ةعجا# مو
 فورظلا رئاسك اهيلا نيتفاضم نانوكتو ةيفرظلا امريف نيعتن اناف ةللا اهدعب تعقو

 رعاشلا لوقك ةّيلعف اهدعب ةلحلا نوكت ام رثك[و. ةينامزلا

 ةيفكاو .نامزلا لما ل يضراعب داوسلا طقس ذمٌثلز امو
 ع رخآلا لوقو 31

 عفني كل ام لثمو قيل ىليح  اسئاق كل لاقسام تلا

 رخالا لوتك ةيمسالا ىلا نافاضت دقو

 ةوفاي انا دم ناغضألا علطضمو ةهضا لع الوخز انو
 الو اهلبق ام امريف لمي الف 0 0م ةرادضلا+ نامزلت فاضل نع اعطت دعا ومار

 رئاس يف اك هب ن اتلعتن يذلا لدنلل كريترب 0 ا 1 اذا اىملع اهربخ مّدقتي

 ةعم |ىتيفرح تححرت نيموبب 0 راو ارورجم اهدعب درفملا عقو ناف * فورظلا

 نيرثكالا دنع ةفاضإ الو

 اهتاوخإو نإ يف
 كيت لمعلا يف : ناك مَعنَاَوُدِ

 0 ا

 صلت اهمال مسالا موزل يف لاعفالاك شو + امام سقو مداق يوغا لعلو تاق

 0 ع و 5 0 0 1 ظنالا 3 ادتبملا ىلع لوخدل اب

 ا ببوصتنم مق 5 اهنا ريغ . 0 7 0

 | الف لاعقالا ةبتر نع تّحنا دق اهمال ”عاذلا: ليلا سئلمعا ابلغ اعرف اهعوفرم
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 .. ولا ا سا 0 ذ دقو اي

 اس تس 79 ةعادرم كرارل ا ب تس عم 2 نا ع

 لوقو لم م وس م0 8 66 -ه و هو 0

 "ليج ١ ع 1 0 يله رمسأ ل دنع طنمو ذمو”

 نعم ةناثلاو بناج ىنعمباهالوأ 0 . لثم ىنعمب مسا عف :: فاكلا نا يا
 فاكلا ةّيمسأ نا ريغ * ء ءامسالا رئاسكا اهدمناو ىلا فاطم يم هبي قوف

 رعاشلا لوقك عفرلا عضوم يف 0 أت نوكت من م نمو ٍلمأع لك دعب عقتف ةدرطم

 يلئاسر كلتا م ع اريغل 2 ةمالق ردتك يبق ِف ناكول

 رخآلا راكسلا 3” ةراقو

 دلت نيلاثلااب تنأ ذا مم َتببعل ل كلك اكدت يذل اك قدر

 2 رخالا لوقك رجلا عضوم يف ةراتو
 مهلا در اكنعنككف دج جاعبك ثالث ضي

 |0001 دل د وتحل * نوقتملا ةلعر ةزورطل اهتمت هيوييس دنعومو
 زجارلا لوقك ةلص ةعقاولإو . يش هلثك سيل

 اعم ثيللاو ثميغل اكيذلاوهف 5 فاي اوه ا

 جاني آلف ةينافلا يف اأو. دازت ال < امسالا نلف ىلوالا ا عنتمت ةيمسالا ناف
 عم ةلضلا ردص فذح دق نوكيف ثيغل اكود يذلا يا يفوذحم لدتبم ريدقت ىلا اهعم

 "مالا ىلع ةراجلا نم دعب امعوقوب ةديقم يف ىلعو نعةيمسا امأو * ركنم وهو أهرصق

 رعاشلا لوق ِهيِلعو
 - 1 - 8 ِِ 1 1 5 ا 2 1

 يراسلا نحا نع رادو زاب »  «يبع نوي رع ةراث .ةار
 رخآلا لوقو. يراسي بنأاج نردو ينيمي بناج نم يأ...

 لَه ء اديب ضيق نعو لِصت اهُومِظ متام دعب هبلع نم تدغ

 ذئتيح اهواعوفرم اهدعب درنملا عقواذا نيمسأ نان يك ليم اذه كلذكو * هقوف نم يا



 تى وحلا فرحا

 يذلا يار ّدقملا لعفل اب يناثلا ينو روكذملا لعفل اب لوالا يف ولعِتم فرحا ناف.رادلا
 انا ومنا روك لعفلا هبش عم كلذكو * هيرورجم امهلك طبر دقوهو رادلا يف لصح
 ف هرم عي هلاعلناوث بنل < كو ط اع ياورعل باتكلا ون اًرّدقم داديزل بتر

 فّرحأ الو ٠ ايف طبرال ذا ةتيقل سل برو رلحا نم ين< اج اموحن ةهبشو دئازلا

 يف فليخإو * اهرورجم نع لعفلا ينعم فرصت اهمال ديز ادع موقلا < اجوحن  انثنسالا

 0 وهو يو ذ# رارقتسا لعفب قلعتل اهنا ”محالإو فاكلا قلعت

 أَو َسأ الميع اسايق ترآ نع فدك را 0

 اكايسصلاب 0 3... ردسي دف فذ | كاذودوأ
 را نو ةزمل ١ ميتال ةددشملا 5 نعاتايف فدي فرح نا يا

 ّنآب يا رابمالا أهنحت زم يرجت تاني مل نأ تافئلضلا:!ولغو اوتم1نيذلا رشبو وت
 اطوطل فن فينختل ١ كلذب دارالإو مراقي نا“ نعي مولتاقي ْنأ مرودص تّرصَحوحنو . ل /

 | جور ندبللا قيع ناف يار او ىسبللا لها الوسع كلذ ا يه لا
 «دوصقملا 2 ىلا فوذهلا نوكي نا لوتحي ةنال فذحلا عنتما قرسُي ْن نأ دلل
 مدعب عقاولا مسالأ ببصن رثةيحرثكالاواردان تالزرزوع اي زب ارح فدح سل

 رعاشلا لوق ةنمو - معرا يأ مع ورك. دو نأ 7

 مارح ْنْذِإ يب اء يكمالكا اوجوعت رايدلا نور

 ٌدشو * 0 !!بح ذم اهوا رمال ف ضفاخملا غربي ايلوصتم وكم وايش نا
 ريخب يا تعبصا فيك هل لاق نمل اباوج هلل دحلاو ريخ مهضعب لوفك ف ذحلا دعب رجلا

 يف فذحلا دعب ّنَأو ْنأ لحم ريع كلذلؤا نا ال حلا فرج نال

 زو رجلا فرح نا معو » روذحلا ريظب الف ينخ أممف : ل نوال بهاذملاربظا

 ن6 موتا فراإإا دو رم لع فطع ام يف ركذ امريغ يف سايق ةفذح

 رعاشلا لوقك هب الضم افطاعلا
 اهلين أ باوبالل عرقلا نم دمو هنجاحي لظ#ي نأ ربصلا يذب قلخأ

 رخآلا لوقكألب ةنع ًالصفنم وأ٠ عرقلا بن ,نمدبو يأ

 ايا هكا بيح الو ....ارجيم نأ دلَج عل ام
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 رجلا فرحا ا

 وة رفوحن ىلا ىعم نمش دق يفو * اهيلع يا وسنن نع لخي افاف وحن ىلع ىنعم نمش |
 ىخن ىلع ىنعمو ابج يا ةلعسملا يف ٌريصب وهوحن ءآبلا قدمو ٠ اهيلا يا مهاوفأ يف معدبأ |

 * ةنع يا بلح ثيضر وح نع ىنعم 93 دق ىلعو * اهبلع يا للا عوذج يف مب اا

 ا” نم نين دق ءابلإو + هيف يا ةمايقلا موب ىلا ركبعججل وحن يف ىتعم نيضت دق ىو

 لعىنعمو٠ ةنع يا اًرريخ هب لأساف وحن نع ىنعمو ااا ينس اًئيعون

 تل اقوحن نع ا دق ماللإو * راطنق ىلع يا كيلا ءْدَوي راطنتب مات ناوحن

 00 11 12 ل نيشل دق فاكلاو + مارخأ نع يا انولبضا +الذه انيز هارخأل مالوأ
 لعنلا يف زوجت ١ نال لاعفالل وه امنا نيمضتلا اذه نا لبقو * تنا ام ىلع يانا ام |

 ىلع فرح ا ىتبيو فرحا كلذب ىدعتي لعق ىنعم لعنلا يصل فرحا ىف ةنم لهسا

 ىلع هابل قبتو ىَوْرَي ىنعم نمضي برشي ,ناف هللا دابغ اهي برشب وحن يف 5 ةانعم
000 

 00 اا كلا 1 و ضيرت فطلا عم نفعبلاو
 ماللأو ىلإو 0 كلذو .اضيا فرظلا ىنعم نيضيدق فرحالا هذه ضعبنا يا

 0 اع كالا الو لاو ءا مهنع غن نل وحن . "ادا عج نبك ةدحإو 00 فل لق

 هللا دنع يا . بجي نم سيحل ةتيتكو . هبخا نم هيلا ىهشأ وهو . ٌنِمَد لع رديزلوأ||
 دعب يا قط نع اَنبَط ّنب كرا وخغ دعب ىنعم نمضأ دق نعو » ارح "2

 ماللا تنهض امبرو ٠ اهكولد دعب يا سمشلا كو ادل ةرلصلا يا مالو + قط

 هلوقك عم ىنعم خ !

 اعمقليل ثبت ل عاتجا لوطا كلامو يئاكامقرنت اًملف
 اه اهنم نال اطاعتسا در 0 ةروكذللا تانيمضتلا نار يغ + _عاتجا لوط عم يا
 ايش هبلع ا نا كا رثكالا وهو اًريبخ هب لساف وحن هيلع ساقي الو ظنحي

 يلا ُلَضفأ 0- 3 و لا محا وم لاقي نا زوجي ةناف يلا ىهشاوه وحن رخآ نود

 اَمهَوَت وَلَو مسأي ةطيزي ام لفل اكوأ لعلي اوُقلَعَ
 فرحالا هذه نم هب رورجلا مسالاب ةطبري ام ههبش وا لعنل اب نوقّلعي ةاحنل ١ نا يا
 د 01 ديار نخب ردخوا اراادلا ف كريم ةوكنم اطلب كلذ ناك ]وع



 را فرحا

 منيو رضي اهيك يتفلا 0 ,اقاف ٌرضف عفت ل تنا اذا
 اللاب نراق ال ناي ورغم كلذ لك + ليلقزوهو تام 1 را عفنأل داري يأ

 لغم لع لجفي ل521 فرك

 لمعلا َنِم اهل امىتبيق ىونت " لو ءاَلأَو واولأ دعب برو
 هدي لا اورد اه ققبيف فرحالا هذه دعب ونت بنو نأ أ

 : زجارلا لو
 سيعلا الإو ين ال 2 قلبو

 رعاشلا لوق يناثلا نمو * لاعتسالا يف م 0 يا
 اباهلآ بهي يلع احب ةاظل يح يزف ا

 فتدو + ٌليلق وهو ٍقنح يذ ٌبيرف هيسأ رخآلا لوق ثلافثلا
 دل مق ار لم دل لب

 دردأل وهو داي كو 1

 را ٍْس تذ هلك دوف 00

 ظ مزلي ريمفلا اذهو . ةركب رسفم رك ذم درفم ةبيغريمضل ةراج لعتسن دق بر نا يأ
 الا رهو نكتملا ينل لع ةناعشتالا حلا لع *ركَك وهو اقلطم ربك ذنلإو دارفإلا |

 | دارفإلاو ثيناتلإو ريكدلا يف علل ةاطم زينل لع بضم كلا هذهو . ل ةرسفملا

 ظ ةأّرمأ هب ةبرو ةتيقل الجر بد بر لاقيف . ريضلا ةقباطم نع اهعم ىنغتسي د كلذبو وريغو

 ْ رعاشلا لوق كل ذ ىلعو .اًرج لهو مهمركا آل اجر ةبرو |هعبرض نيلجر 3 رو اهتيأر

 اباحاف اياك فيلا ةيروب) لاح 12 دنت

 نورثكالا ا نيب رصبلا بهذم وهو

 'ةسمل اك رخال فرحا ضعت َنيَض اهبرو ['
 ل سل فرح نا يا
 يلا عبو« ديف يا ةعمجلا موي نم ةولصلل يدون اذاوحن ىف ىنعم نهضن دق نِم نا كل ذو

 دق نرعو » هب يأ فخ يفرط نم نورظني وحن ءابلا ىنعمو . هيلا يأ ةنم تبرتقا وحن

 وجسر

 عو س

 ا

 ا



 لآ 1 ال + اهيأر ىح ةكبنلا تلكاوغ اكو 20
 لااا رك نأ لي ةناقااته نئآرل اك ةنغ اجراخ وا ةلبق ام كح يف ًالخاد نوكي

 يف اذكهو . لوكام ريغ نوكيف هدنع لكألا ىهننا دق نوكي نإو 1 لكألا
 ا ا ادا اهاضتقب كيف نيهجولا دحا ىلع ةنيرق "بقل مل ام ورئاظن
 18 كلذل رار دل ب كيا نان ند ها
 ٍذايح اهناف ةرئازلا ام اهتحمت مل اذا نركدل اب صلخت بر نا معو * ةنيرفلا ع افتنا دنع

 رعاشلا لوق هيلعو اق ديز ا ؛روخن اه ةفونكم 0 ىلع اطوخد زوجي

 راجلا نيب جمجانعو مهف ليلا لماجلا ابر
 رخالا لوق هبلعو ديز ماق م اقبا لعنا ىلع اطوخدزوخحيو

 اولجتول ٌمْرَحلا ن وينانلا مب 0
 نآل ةئازلا فورحما باب يف 0 نع ام ةدايز عم لوحت الف ة ةركدلا عم ع

 لصف الك دئازل اب لصفلا

 لك ادالج ادع ترج ام نودو ٠ اليغتسأ نازل 000
 0 امي كيس نوكي نا هيف طم ا هلا مساب ناصنخت نمو نم نا. يأ

 2 اهانخأ ا ويلا ظفار قاما عري دم هج از امن لاف ًآليقتسم الارضاحأ

 0 يف تمأع ا. ةيردصملا ام ّيبحدقتت الن ظرف رج َفْرحأ ٌَنهريدفل ىلع

 ا كاتبا لانك دعو ديف ةرينتاعم اماو + ارج "لهو 5 000 22 انيف
 ةعوضوملا ءاندتسالا ىنعم نع لوحت أل اهلي امو ادعو رضا ٠ عم ةيفرظلاو , يضاملا عم
 اا 12 را نع نوكشلا لع ذمو- قافتألاب 0 ةّينبم نم نأ ملعإو »هل

 بربلا لاعتسا يروبتملا 00 0 0 كاس اهي ظ
0 

 ماللأ ديد ارز رزن ردصم وأ نا م 10 مضي

 1 ىلا !قرؤرازك ثنج وخ املضو هم

 ام عب كللذكو * كترايزل تنج ياردصملا ليوأت كيس اهعم اهو مال | اكل يلعن فرح
 اموا . اذالل يا را فرحار ئاس عم فّدحت اكاهنلأ فذحب مك طوقك ةيماهنتسالا

 نعاعلا وفك اكسو ةرداشلا
 تست تا_ 22 اللللدللس-لللل-ل”سللنيبنويْيْؤْ ا اابلاتملاباببب ببي يس اسس

- 



 وفور ح لصا يو مل و ذب اذه وحن باقم ٠ سفنل اب نس 2 سي ء.رادلاب

 نا #* هلل اب ميقا اهنم ليدل 0

 فوذلل تبره وحن ليلعتلإو . هلل دمحلا وحن قانتسسالاو . سرفلل جرسلا وحن صاصتخالاو

 5 ا لوقك ةبقاعلاو

 ياجذلا ىلا يصير كلكم تارّل اونبإ او تودلل اود
 1. ل اق ومن ةيوقنلاو. : لجرال تلوح يافا لاالل اديز مجَأ اموحن ةيدعتلاو

 هنودبو :.لجالا ارجو ال هلل وحن بجنل | عم مقل. سراف نم كلابوق بونااو فيرا

 ةياغلا ء ء ايتنال ىلإو * ليل وهو ىسم لحال ير زكي ةياعلا < :ايقنإو يلعفال للوحن

 . ىصقالا نونملا ىلا مارحلا دهتملا نموجن ةياككلاو ٠١ ليللا ىلا مايصلا اونا
 ىل اح ديفي ام دعب كلذو اهرورجت ةيلعاف نيمو ٠ انفع كدمات 7

 هيخا نم يلا ٌبمحا ديزو ٍديز ىلا ينبح اموحم ليضنت وا يمجمت لمفأ نم اضغب
 6١م رس ص 0 هد -ٍ ُ

 بَرَو نريحَرو هلل ءانلاو ْبجَو ٍواَولآَو فال رهاظَو
 8 عود ناش كيلا ارهاظ اك اهرو رج نركل قا 2 او فاكلا نا يا

 داي و دييكلا قلاةقاضم لمتس ب ًيرلا نا ريغ - برلاو نمرلاو ةلالجلا مساب ةرهاظلا

 لامتبالا يروعللوو لوالاو 27 رتوا ةبعكلا ل وهات لااقيف م كلا

 ..مدقلا فنوجرعل لاك واص ج و ميملل نفاكلراف تاسع نأ 8
 اادقو. ةيلا ملاكا اماابل ]جا ضربا و ب اريغص نام كانا كر وحن ليلعتلاو

 ّ .فلرالاك ةكرملا بقي الام فورحما نم نا ليق اذا اك,ةل ليقم ال اهب ليغمتلا ىف لمعتست |
 ْ عاصتنالا زيفاك اذن لاقيو

 تما ساكن . دقي الكل ل ل 2
 ةلزتم لزم اهمال كللذاور انراز عمرك ل جر ب ٌبر وحن ةفوصوملا ةركدل اب ضلت بر نا يا
 ةصيصخت يضتنملا ءادتبالاب عفرلا عضوم ىف ابل اغ اهرورمم نوكيف دئازلا فرحا

 ةفرالير شمالي ا دل ايلا 0 مالا مقاك اد *«ةفصإ أب

 لا 02 يلم 0 مج ا

 ا



 د 1

 0 كيلا 0 0 : و ريجو لي

 مسالاب ةصقخعلا فورحلا باب

 لصف
 هاتفا

 ل الو للا ان س ا واظتل ايفو نَعْنم
 11 ا 0 اع لطم ممالا ثبت ةروكذلا فرحالا هذه نا يا |

 دويقلا نم ءيث رابنعا ريغ نم رج لهو راد يف ثلزنكا ةركو ١ تقاير 0 هن رعمؤ
 يللا. ابلبلا اا + دال رق ابن اكلم امنا و < اقاريخل رك لكس ىلا
 نم تاموحن ليلعتلإو ٠ بهذلا ن 0 . ماردلا نم تذخاوحن

 نم ين اج اموحن مومعلا ىلع صيصننلاو : لطابلا نم نحل تفرعوحن لصنلاو ٠ فون
 متيضرأ وغلدبلل يف ات دقو . اهنودب محصن 5 لب اهغم لاقي ْنأ ما الف: لجر
 *ركذلا يف منوم دقي كلذا نور ةيبابلا ا 0 ةويحلاب
 ليلعتلاو. نيش سفن نعٌسفن يرجت الو حن ليلا و . دلبلا نع ترفاس وحن ةزّواجيلل ّنَعو
 0 ءاافتساللا يات دقو ٠ ةدعوم نع الإ هبال مهربأ رافغتسا ناك ام و:ئحت

 ىحنازاجمو 1 رادلا يف ثسلجوحن ةغينح ةيفرظلل يفو * ةقوف يا يبرركذ د نع ريخ لا

 .ةقان يف بلك ليقوحخ ليلعتلا ىف - يف ريمالا جرخ وحن ّيَحاصملإو .رمالا يف ٌثرظن |

 ىا نولّيمت كلا لغو وج اسجد ءالعتسالل ىلعو * ةونهالا كو ع يف اند ام وجن ةَسياقل

 ا وا نوبعطي جن ةبحاصمل|و“ ضعب ىلع ممضعب انلضفو ون ىنعم |

 وعبفلا لوتك ظ

 | رمت راذلا برق نأ لع . اني انفع راق ايوان لكب

 * ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخد وحن ةّيفرظلإو ٠ ماده ام ىلع هللا و ربكتاووحن ليلعتلاو
 0 وكلا رع تبهذوخت ةيدعتلاو ٠ ءكيزب كرزرم وحن قاصلإلال هابلإو

 هيل رع يرطلا ةلماب كاي وط ةيسالل راب يدب 3 ليقوم هيشلار الا كيسا



 | ها/ فرحا

 ليل! ةيفوس مايا صيصختل هل فصول اكن - اهيف ليعيال ةيلكلا ا ءزج نال هيف

 ال ةناف هعوقو لق ديفت : يللا دنك هل اح تايب ةدافال وأ لايتتسإلاب عراضملا صصخت

 يف الا لدعي الف كا ل اكو را فوصوملا يف لمعي ال فصولا نال اظيا هن ليكي

 هاكم ىف نايف ل ريغو نسب ىلع المح ةيزابحلا ام لاعإك لماع د

 ع ل ف 216 تيان 2

 كاذاربخو ةلرقتمو ١ العاف عقب الف مالكلا يلا

 || -اط يضتقملا لماعلا دوجو بوصتتسملا ب 0 0 لعل ناك

 لامجالاب اينبم ن :راكف هيل لا ليبس بار ٌءالل نكي 1 كلّذلو

 دونعأ اهرشكف 1 21| ىو اهدا داري اننج لاذ تأ ١
 300 6 ض1 - سو نع َ

 ل 1 فشلا
- 

 -ه ل

 : 5 اذإ ريضم تود رج مالو
 و 0 طا 5

 م ل تّصنخأ اهناق الهه فدعراذ إ .ينيرعتل 3 |

 لخادلا حن ِس وجنل | لعب قلعتي ام دحإو مخ لو ولاقراقلا ال07
 2 3 *« كحل ١ اذه ىلع يرجي ال ةناف اهنم ينشتسا ام ىوس لكل لئاوا ىلع اهنم
 هايوهو لحما ريمشلا عم لل تناكاذا ضيا رسكتف ماللا انو ا
 كلذ لذ يزضاو دوجلا م ا 1 مال اهيف جردنتف . قناع ريع ومالعلا عمو مل اكتمل

 يروا كرعتاأو ا« هعض وم يف +ى معسل ام ايغضو لضا اذن دكا +افرمالا مال

 0 :رياذط انفالتع نكت لع عوضوم وهف طقف ماللا ةنا لوقي نم دنعأ
 نيشو' نش | ءاتو ءادنلاو 1 ماهنت مالا ةزهوه وهو. ”ةنئاطلا«« لهم كلذ طلال

 ريغو ثاغتسملا عم ٌرحلا مالو ةئطوتلاو باوحلإو ديكوتلا مالو فاكلاو غانلاو لابقتسالا

 فرعا دريد معا: نود اتلطنو اناا دل سكنا

 ع دجوي مح لكي نإ هيي ل كلذ 0

 كفو رجلا ا .ماكح الا نم ءيشب ديقيال فورحلا نم ةفئاطلا هذه ىوس ام نا يا
 0 مضي ام ةدرنملا نم ناف . اًدعاصف نيفرخ نرم ٠ ةبكرللاو ل !كلا رخإوا ةقحاللا ةدرنملا

 أ فكك 77 تال وحن يف ال اك تت ام اهنمو ٠ لا تب رض وحن يف عمجلا



 فرح ا ا

 ا 0 تالذاو يلم فرظلا نراك ةيربخملا لع مفرل ابيل اجيديبزر كدنع لبق
 هيبشنلإو هيبنتلا فورحو ةراشالا مساك ل عفلل نعم نا تاوأأ

 اصلخم قيدصلا تنا اهو ًآلبقمديز كا ذوحن كلذ هبشا امو ءادنلاو يح ىنملإو

 فرظلا ليدع نا ت تدع دقو * اًرج لهو 0 ١

 ربدتف ليصفنل ابركذ ام لك يف ءارجم يرجي وف هماكجا عيمجيف هلم زورو راج لا وهو ْ

 5 ١ ٠

 مل

 لصف

 هناكشأو فرحا ةقيقح يف

 هدد ند فكل رعلا يف 00 ل
 ا را 300 أ زيكا نيم

2 
 المج لاق مس أ لصقل اًهسَو 00 لكلا فرعيو ا

 ٌّنِإَف بر مي يل وحث هيلا ومارضنا دنع وريخ يف لصحي ىّتعم ىلع لدي آظنل ف دما نا 0

 ماكو: ةعوقو دال رولا كيرلا قيع'لعنلا 0000 ْ

 صدخ# ىلا هي تاع رابنعاب مسقني فرح إو *اطالقتسا مدعل اهدارفنا دنع اهسنن ىف لصحي ال ْ

 * ماهفتسالا فو 550 قار اراد ربا قوتك ل منل اناران الا تقاوؤتك منالاب ظ
 3 6 لاقفالاو ءامسالا تامالع هلوبق مدعب فّرعل لك
2 

 00 فضول وأ 2 درا يغب ءوند صنخأ| هك هت 3 1 --ه لآ
 هل سس ذآ همس 2260 م مط < هو هه

 ىرت امك ل مع يذ ىلع المح اوين نيم وع و هل جو

 ”رجلا فو ركويف لمي لااعفالاو | ٠ امسالا نم *يشب فورحلا ني ّصنخا ام لك نا يا ]
 . ال ناب ويردد ملا اذه نا ريغ. لاعفالاب ةصنخلا لرجل فراح و ايسالاب ةصخخلا 0

 ةعراضملا فرحو مسالأب صاخلا في رعتلا فرك هب ٌصنخا ام ء رك فرحا كلذ نوكي ْ

 نالمعي ال كلذلو اهل لماعلا يطخت ليلدب انين ءزحلاك اهماف ٠ لعفل اب صنخلا



 لات لعنلا هبش

 0 ديز تايبه لااقيف .زواُب لا ريضضلا |ورهاظلا ع اورهاظلا مسالا

 اييلعَو ان »يك رت|و' اًديز ليمأو 525 دي ١ لاقي ادكارتو انيز َديَوُرو

 دخإو ظالب له لبق لع مسا لعج تاف ا ينو رم لعف ةنا لع لو عف

 هعضوم يف ا مالكلا ينايسف وسفن يف لعفلا مس |ءاكحا أك اوةراجلا لها ةغل فو خل
 هر 7-53 5 ا

 ارح ةينسع يدر ايلف [ينايهم ذا 0 اكرام

 يالا زاجفصولا تموت نيو ٠ كدمتعا كح لعاألا

 ْ ىف هارج مثدنع يري كلذلو انعم نمضتي ةناآل را لعف هبشي فرظلا تا يأ

 ناصع نيرثك الا بهذم يف ةتع هبي :ل ةيلعافلا 1ع هدعل عقاولا مسالا هب هب عقرتف لمعلا ْ

 يفر ام هريغ وأ لدتبم وأ رماهتساو | ريفن ىلع ادوتعم 0 0 ويف طورشم كلذأ

 »« كلذ هبشا امو هوبا كدعافور 0 اندنع ار لعلا ىلع د هب ىوتيل ةفصلا داتعا

 0 لع فصول ا و١ لغفل اب ردقي نا تعب فراطلا قلعتم نا تك
 تحول اير دق مكاو . ةيلعاإنلا 1 ةفرتجلا دعب وفر ف للقلب ,رذق ناف .ادعبملا

 مال هسفنفت فوذجلا ؛ ةلغح الأ امين دي هع اريح ايم ىلا يف رطل لحاف نوحي نازاع

 لاوقالا ا يف ء ادب الأ ا :يفركذ اي ءيش ىلع دهتعي ل اذا ام |و *«ةماقم *مئاق فرظلا

 اةلطمزارتتسالا ىلع ةقلعتم لد اموه لماعلا فرظلا نا ملعإو * روهجلا بهذموهو

 رثاالف ”عءاق يبدد دك اه دوعقلاو مايقل 0 اًذيقب تاك قانا 3 سس

 هللا اش نا ةمتاخلا يف بابلا اذه ىلع مالكلا هافيئسا يتايسو. هل
 ط ملي 0 0 : رش 1

 لاَ سورس نع درع :٠ نانا عيف ا
 ثنا 000 هيف لعفل ام لك َكاَذَك

 ناس ىف اباع فالخب غيث ىلع دعت نا ريغ ن ,م لاخلا يف لمت فورظلا نا يا

 هب وكر تقو *ج اًيكار د 5 ز *[ج نعم ناف وكحيف اهنال فرظل اك الا ةديدش ل احنا

 جاع لحلإلا موبلاو» الل اجدير :كدنع ل افيد كلف لغو“ بوكولا لا قوا
 | ل لاخي كلل ذلونرازتنتنإلا عني 20 ينام اهيف لماعلاو

 و كلذ لع 0 يي ا اذ ةعفري 0 ةناف

 00 و 2 2 ري ل يسد يل حجج ب



 0 و لا ا
 د سس را 77ج

 ل د طيعد 5 ديز ل اقبف نب هارت بريال 0

 يأ :ثول ةنال ٠ اًتلطم ريكذنلاو |و دارفالاب اًرج - لهو نيتأر 1 ٠ لضفا نالجرلاو ةطاف

 00 ]ادي و + هماق لق قفا هيج مسالا ةينثتك كلذ ناكل ثنأوا وأ عيج

 مامن راو ماعلا للي نيو لا نزولا ةماقال هيلأ | ةرورضلا تعد ذا ة كئد ونت زوج

 لاي ابعم ناعينجت الف ليضنتلا ل ءفأ لعفا ىلع نم ٠ نابقاعت ةفاضالا ؟ ل نأ معو الع هيف

 ةيليضنتلا ريغ نم 0 مل هاو طوي تحل

 رسم © رد

 مذ لك نم 0 هير 2 2 َنوبرق الا م

 0 دب ورا 0 كلذكو

 روعه د 3 نكاد ل ا 576 ع
 ريفي اذ 5 غلي نهتم حصني اقرت

 نموه ام هتسالمب لعنلا ا 0 وا فّصوب ام لك نا يا

 الف * لعفلا ظنا نع جرت ف نال ريضلا ظنلب ام تللانكو | ب01 موطن محل

 أديز كبرض الو. ا دلو نير ديذكلا كبرض ينبجتا لاقي نا روج

 0 ديزل ديدشلا ك0 11 فال 7 .”لظ اًرع وهو لدعأ

 كلذ لك ىلع سقو

 هن سان م 1-7

 ددعتل اب ريتك قوقل درمْل رعي 0 طا

 ىقعم نم عجاو ةينلا ينال ء ل نم عيجيو عي اه لا 6 عما |وكح مغأ يا |

 يف ريثكتلا نم دافتسي اكل مفلل ةنيلبم ف ن اك نإو للا ىلع ةَّرق ةنم دافتسيفريثكتلا |

 ناب راضلا اك تافصلا يف هيلع وفَمم كللذو * لعفلا رمل تاج م عم ةغل ابا ةلثما
 رعاشلا لوق ةنمو ا ع ردصملا يف مضعب عزانو اًرعنولنافلاو اديزأ

 1 هاك ودرع 0 0

 روهجا بهذم وهو
 ملا ١

 -ه 6 1
 94-5 م

0 5 2 0 

 ى وتس ةعم زرأب عفر ربي ىوبس اه ف لمع لعف رمسالو
 متت ىلع

 زرابلا ريمشل | عفر هيآلا ةعم ايوتسم هب يب يذلا لعفلا لع ملمع ليفلا مسأ ن نايا

 مستلم متسسل

 م ا ا ب م



 ىلإ لعفلا هبش

 «هينمت دنع لعفلا ىونيق اظنَل“ هي ًالوعفم بصانلأب سلو
 انو ٠ سقت, ديلا يدعتلا نع تروصتل اظفل 2 لوح | ت1 لا اتاك
 ىحن كلذ فالخ ىلع درو امو * فيضلل ى رق ره ون الح ةبضنيف فرح اب هيل ل
 نم رلعَأ يا هب هيلع لولدم ردقم ٍلعفب ةيصن نا ىلع روهجلاف 4 0 نعل نم مءأوه
 بايثلا زارعلل ىسكأ وهوحن ن0 ناكناف »« لضب نم مَ 1

 ميوسكي : ةارعلل ىسكا وه يأ ردقملا لعنلاب ينافلا 1 تيار اكفرحلاب لوالا جس

 ا رع تاجا نيم اوال اكلم ةرظلا اهنم بصتيف تابوصنملا ةينب امإو كلتا ١
 لاحلإو فرظلا نال. اهجرو كنم ٌُنَسَحَأو ايطاخ كنم صفو ريمالا دنع كن ٌلَضفَأ

 قاب ضي وع القا لضلا ك2 نشل ان ةمضينالا) اد خر
 كلنم ٌريسَأو اًرَدَح كنم رهسأو تيقبلا لع كنم مَلعَأ ديزوحن عسا يف ليعافملا

 ليش نم قاقلاو ا اوف مرات ليسنف ةايعجر ولت ى هل كراخم لالا نالت
 ملعاود* عم ىنعم ىلع ةنال فرظلا ليبق نم ثل افلإو . ماللا ىنعم ىلع نال فرحماب رو رجلا

 لحم هلولح ةحالا داعل طّرتشي ل كلذلو لعنلا لصا ةنالردصملا * ال قالا
 نامزلاو داتعالا هيلع ةدايز اه طرتشا كلاذلو لعنلا عرف ةابنال تانصلا ةنودو*لعفلا

 امهمضتل لعفلاب هبشا اوال لوعنملا مسإو لعافلا مسا اهإوقا نا ريغ تملع ام اهريغو
 اهنودو * توبثلا ىلع اهتلالدب لعفلا نيابت اهنال طي ةفصلا اهمودو *”ثودحلا ىنعم

 لعنلا ةهباشم نع دعبا نوكيف ةدايزلا ىنعم توبثلا عم نمضتي ةنال ليضفتلا لعفا

 ركزي اًدرْفم 56 5 نع 0 هلا كو وهو

 اطررخخو يوحد ا تب ال ةنال ةيلكلا عزت . 2 راسب لضخ لع

 عرج نيب لضتلا» نوكي ةنال امنم  .لضنلا رجتتسإ كلذلو . هل َدمتث راص دق ةناكف
 لوبعملإو لماعلا نال مهسفنا نم نينمؤملاب ىلوأ ٌيينلا وحن لعفأ لومعمب نكي مل ام . ةيلكلا

 رعاشلا قوتك لضرخلااب انف 2 * دحإولا ءيثلاك

 رمخ ىلع هوم ءام نم . انللذبول بيل كولو
 رخثالا لوتك 2 اذنل ابو

 اراهتراهتلا يفةسبخإو اليل 2كم قدْزَرقاي ةبخأ قلأ |



 1 111 ا واو الا كدا كرا 191501 11123 ا لا 307011 ال فا اجلا اق ز1 ال3 اشلا 0 0 11019 1 ل لل 139 1023 ٌ

 0 2 ا ا 3 7

 | نوربعي ةلكملا هذهو# ٍديز نيع يف كج نع رثك ١ لأ | ةنيغ ىف نرسل: ل

 نم لما 000 أ ١ 6-5 م 0 لكلا 0

 رشع نم 000 0 الا 00 رتل

 ىلع ر انخغاف هوبا ةنم لضفا رلجرب تررمو ا اذه لعفأ عقي ل ناف *« ةبحأا يد

 1-1 ع كلذكل كي م انأو * ليضنتلا 3 ةنع ار مح 1 هاطلا را 5

 سيل ةنال لمعلا رابنعاب امنع ٌيدجا وهو نمو َلَعفَأ نيب !دتبملاب لصنلا مزلي الل لمكلا
 لضفا ادحا تيأر ام وحن لصفنملا زرابلا ٌرومملا رهاظلا ىربم يرجي و * اهدحال الرعم
 ل يف مقعسي لمعلا ناف تنأ ةنم لضفا ٍلجرب تررمو دي ز هيغل كلذ تأ ذيع

 اقلطم هاي ! هعفر يف ةهبش الف ورمع ّ 0 ٠ يناثلا نود

 يف هجولا ا معإو + لماعلا 2 ىلا جانحي الف اًظفل هرث ارلغيال ينخ هيف لمعلا 0

 ديق ىلا هجوتي هيلع مدقنملا يننلا ناوه لكل ١ ةلكسم يف لعفلا عقوم ليضنتلا لّعفَأ عوقو
 رذتيحو ٠ ةليزيف ةينسحالا تو لك را لا 0 ا ل

 .ةلع لعيف نسحب توا ةعوقو 2 خ 0 نعل لاق م

 ريخلا هلاك دحا نكي ال وحن يغوأ٠ ل ار اك فن هيلع مدقني قضرأا ةيرلي كلذلو

 اهنم ًالكْال _تاح ن سا تعم لهوجن ّيراكنا ماهنتساوا١ كنم
 ةنع اًربخ وا سج مسال ٌةنص 'ليضفتلا لدن ل زنلا ىنعم
 اكرَخآر ادعت هيسفن ىلع ًالّضنم نم انا هعوقرم نودي( فن هيمش وأ يف : دعب اعقاو

 يا لعلا لع هب ىوقتي و هبحاص ىلع دهعيلف ا ةيص دن ا

 ريغ يا اًيينجا هعوفرم نوكامأو +« رم اكلعفلا عقوم معوقو عم“ هيلع دبش وا ىلا
 كلل ا لع يمن امى را فوصوم ىلا ةتبسأ نكمتلف فوصوملا رومشإ سب بلت
 يضعقي ةنال هلصا نع ليضفنلا مما جورخ 5-0 ف تاذلا يف ندم لوضفملاو لضافلا
 يز ةنم لضفا ًالجر تيار امون يف ىف ةنلا مدنا عم لعلا ميقتسي ال كلذلو. خرا

 عم ةنالفرخآر ابنعاب ما ترام * تاذلا يف لوضفملإو لضافلا داحتا مدعل

 5 رابلعاب نوكي نا نكمي ال تاذلا داحتا



 اها لعفلا هبش

 ع 0 كو 2 نم در ةروكذملا ةنصلا# تناك ناف + ل 2 دق م

 ىلع هسكعو ججرتلا هي اهنم دحإو لك ىرجو هنودب ٌرجإو اهنيونت عم بصنلاو ا عفرلا
 تك

 226 يي 1 أ

 5-5 1 نيم 5 _- لاف[ 6 و 9
 0 م ره -ه

 ثوبشل رو اا 0 ١ منإو لعافلا 0 يلإ
 مسإو امزال لعافلا مسا نوكي ناب كلذو. . عوفرملاب يف زنكي امهم 0 ثودحلا و

 ةريسلا دويجلاو ٍدعولا قداصلا لجرلا 5307 طقف دحإو آءاملا 205 لوعنملا |

 لع رابنعالا اضيع تك اتلاف ةيقب هيلع سقو هجولا تر حلا ىف اي ةثلثلا هجوالأب

 ا ةيدومجملاك ةيلوثتتللا أ لع<انب ةباينلا فتكرود ةيلعافلا ع 0 مح ع عفرملا

 طارتشا ىلع وقفنا ما ملعاو + توبقلا ىشنتي لماعيف هيلع ةثداح ال هل, ةتباث ةفص داك
 1 * اهرد بالا ىل 0 كي ز لاقي الف دحإو نم رثكآ ىلا ىدمعل لوقنملا مسا نوك

 نم تك نا مىضعب زاجإو٠ عزاللا | نم نوكي نا دبال هنا روهحلا بهذ لعافلا مسا
 علا ملاظ لاقي لو فيسلا عطاق دياز 1 الأ نأ طرغب دحاو ىلا يدعنملا

 0 ءهدعبل قافتالاب 7 جدجف رثكا لإ 0 *«لوعنملاب هلعاف سابتلال
 دحلو لع دي ريالا هي وصتم/ نال

 3 5226 نص ريع هجوم 1 ى ص

 ترم أ لع ير دق ف دو اب يشتمل تت لّوأ دمأاجو

 هقاقل | يف بولسألا اذه ىلع يرجي 20 نم فصول اي ل و100

 ل ةنةتافاب ؟ال| ةيسيق قأرما و ةوبأ ريع لجر» هدد كارت و

 1 ا تايم انور وك لير ادلا ليتح ام ريغ يرجي كلذ لعورلم اينك ىلا بكي

 ىركا اذه رج اه فك هيلغ' دقو اهناعجت يا ٍلاجرلا دّسأ رموقب انلز و 0

 اع 7 ٍٍء

 قو دق لعف جقْومف َناكْنإ عفر ارهاظ ليضفتلا لعفاو

 1 م 0 ا
 ني ةعفر كاذ نوُدَوِديَر س6 أ هيف 2| ىقالك ١



 لعفلا هبش 16ه.

 ام لع اهداتعا بجي لوالا ىلعف اهب ةنرتقملا ةفصلا دامتعا يف تفالخ هيلع ىتبي فالخملا |
 اهيلع دهتعت اهنال بجيال ينادلا ىلعو رم اهاهلبق

 < 2هه 1 1 -يم 2 تا ا ا

 ينج لأَن ود بفعضلل اًرْخّوم 2 ىبسأ أي . ا ِ راالا

21 209282 
<< 

 ةفضلا دييبت ريل 0 ورب وذ هب لوعفم ةبشو

 اًظنل اهفوصوم ريمفب لصتا ام وهو بسلا يف لمعلاب تصنخا ةفصلا هذه نا يا
 | لمعب اك ”يبنجالا يف لمعت الف .ةنم ةجولا يا ةجولا نساك اًريدقت 1 نا
 تناكذإو * هيلا يطختلا عيطتسن ال ةرصاق اهنال اًرمع ٌبراض ديز وحن ين لعافلا مسا

 ام يف لعلا نع اهروصتل اهيلع اطوبعم دقت عنتما هيبشلا ةهيبش اهنوكل لمعلا يف ةفيعض
 نع ةقصلا ذهاب درت اهو «ارَخَومو امدقم لمعي ِهتّوتل ةناف لعانلا مسا فالخم اهلبق
 ارا يلا هنا لع ةبصن لعجت هجولا قسم اك ةفرغم ناك نإ اهب وصنم نأ لعافلا مسا

 54 ناكنإإو ٠ هل لوعفم الر صاقلا نال لعافلا مسا بوصنم يف اك ٌةقيتح هب 1 هب |||
 ارو نلا فكذا نع ينغتسيف هل حصب . ١ ةنالرابخلا زينل لع هب صن لوج ًاهجو نس

2 

 مص ةاويس يف امم ضعبأأ 3 معي ١ ذإ اهي سان 0
 رّوصلا ضعب يف ةغعم مالكلا لسي ذا اطورعم ىلا ةفاضم ةّمصلا هذهب ٌرحلا نورانخب مهنا يا
 هجولا عفر هيف زوج ةناف ةجولا نسحملا ينا؟كلذو. هبصن وا لودمملا عفر عمو تا ّي

 اهب ريريمض نم ةفصلا ولخت لوالا ىلع ةنا ريغ - هب لوعنملاب 5 ذيج ةبلطنو اها اننا
 - ةفاضالا باب ىف رم اك يدعنملا ىرجرصاقلا ء عارجا ىلا جاني يناثلا ىلعو تفوصرل

 هذه لع يف لصالا وه عفرلا ا معو »ع كلذ لكن م 4 ةعم ةلّكسللا ةمالسل لا رابخت

 ا فوصوملا ريمخ نرم اهعوفرم ا هاج مزآلل ضوصخلا لعلاوه ةنال هلا

 عوفرملا 00 ذُكيحو 4 هيلا اهدانسا 00 ةفصلا 8 اًرييسمريضلا كلذ 1

 آل وعنم نوكي كي نا صب ال ناك ذا ةناريغ .هبحاص ريمب ةنع ةفصلا ءانفتاسال لقفل اك

 ةسرارفلا دير | اذاف . شيوشتلا نم تملع ام هيفو هب لوعنملاب اين لك تلف 31
 ٌرحلإو عفرلا نع اًعّرفتم بصنلا نوكي تاذ لو »+ فوصل كلو جلا نصلل تعم
 ريمض الف اهدعب يذلا رهاظلا ىلا ةدنسم ةفصلا نوكت عفرلا ىلعو *«بصنلا نع اعّرفتم

 | اههف اًراتسم فوصوملا ريض ىلا ةدنسم نوكت ٌرجبإو بصنلا ىلعو ٠ روهشملا يف اههفأ



 | لعفلا هبش

 اذه رجب ل افنإو + برضي يذلا ةلزنب ل ابقتسالاو لاس يو بيرضائذلا ةلزنب يقاملا

 لعافلا مسا ال ةلجلا موو كانه ةلصلا نال ا ةوخأ بن راض يذلا اج - وحن يف ىرجملا

 انه ا طقف
3 

 ةينث أ امَمك وعم رمال فولو املس قلك
 ةغل ابملا ةلثمال امامت هب ب مج لعافلا مسال ماكحالاو طورشلاو لمعلا نمر يكد ام نا يا

 رعاشلا لوق يف ككل اعف ىلا رع عي نع لوح اه ور

 ابئاتكلا اهيلا اضاَّوَح برح ا ىلع امدينتم يور ءازرلابق

 رخآلا لوقكل اعنم ىلا ا
 قاسل اب قاسلا فل دنع ىرقلاموي !افكتاوو راخك ورب نأ انو

 : 1 رخآلا لوك ل وعَق ىلا 5
 قاع ”كياربق ءاداز لوم دع اذار ايان قوس فرسلا ليكي فورد

 نم رثكا لوالا لاعإ ناريغ . لعافلا مما ليع لمعي ةلثمالا هذه نم ردحإو لك ناف

 خا لمعي روكذملا هجولا ىلع ِهلعف لبيع لعافلا مسا لعب اكو * نيريخالا لاعإ
 و رك ل ةروكذملا طو رشلا ءانيتسا 5 .لوهملا عراضملا وهو اضيا ِهلعف لع

 0 ا لعمو اًهرد وبا طعم ورعو. ةباينلا ىلع عفرلاب ةمالغ
 |ديلروا نع لّوح اذا ةنا ريغ ٠ احلا يب كلذ 9 لك قوت ةيلوشللا لع نيف لقانا

 ةنال لعانلا مسأ فالخب هوبا 1 لجرب ترارك ا الف ةلاعإ زوجيال ةيلصالا

 هبحاص نم فعضا ةبحاص نا «ةمركو تفكعضا

 لياعلا يِدَعَتمل أح ةَرِصاَق لوافلأ مس يملا

 نزل راميعأ اهي نكي رك... نس 2 3 01 و
 لماعلا يدعنملا ىرجم يرجت اهناريغ عضول اب ةزضاقا لفافلا مسا ةهبشملا ةفصلا نا يا

 نّسحلاك ثودحلا كود توبثلا ىنعم ىلع يبو * ىرتس اي ديصنو لومملا عفر يف ةنم
 نرال هلع يف ربتعي اك اهاع يف نامزلا ربعي ال كلذلو . براضل اك لعافلا مما فالخب

 ما تملع دقو * رخآ نود نامزب يقي الف ةنمزالا عيمج يف عومشلا يضتقي توبغلا
 اذه نا معإو . ًالوصوم اما وا مفي رعن فرح اهنوكن يب اهيلع ةلخادلا لأ يف !ونلئخا



 لعنلا هبش 4

 يفد * 0 الا لحار ام يا كاوخا لحار امثِإ وحن اليوان ناك أم يننلا ينو * قئاسأ : سو ' هك املا 1 : ١

 كننأ ا يأ 4 1 اا 0 0 71 7 أم يا
 أ ع م مح 1 -أ

 هلوعفم ىلا ةنم 1 فاضي 0 اي ]علل ماعلا 2 0902 0 1 نا يا
 فاضملا ءارو ام هب بصن احإو نم رثكأ ىلا ىدعتي ناك ناف ورم براض ديز وحن

 لاف لدانلا لأ" امر + ساق هاخا ركب ملشمو هدو 0 لعمال 3 هلا

 هيسفل 31 انام نوكيف ىنعملا ُِ توصوملا نيع يف هنصلاو ُُ فوصوملا وه ةنال ةتفاضا

 ١ 1ك او اع اجلا تزاضادبر ل اني.آلف نيرياذتلا قي تروكت امنا ةفاضالإو

 | نيب انه عجرتلا يف |ونلدخا مها لعإو *« ةهبشملا ةفصلا ثحب يف اهيلع مالكلا يتايسف مزاللا
 دحإو لكلف تفخا ةفاضالاو لصالا وه بصنلا نال اوس اىمنا رانخلاو ةفاضالإو بصنلا

 لّمأتف 1 حرم |ينم

 - 01 0 ع رس اص س52
 00 011 ا يضم امل امفاضي كاينمو ضماملا .٠

 لَمعْل 5 ةوَهتفا اذ يل 5-0 لعفلا وردت

0 

 | يلا ةيظنللا ةهاشملا نال لعلا نع لمي يضاملا ىنعمب لعافلا مسا نم ناك ام نا يا
 7-0 هلع لطبف وظنل ىلع يرجمال ةنال يضاملا عم تضفتنا دق عراضملا عم هل ت ناك
 ص رخا ةلوعفم هدا ناف * سمأ ورم ببراض ديز وحن هلوعفم ىلا ةتفاضا بت ْ

 لاوقالا رهشا وهو .اهرد ةاطعاورع يطعم ي ااهردورمع يطعم ديز وحنردنم لعفب
 ل

 0 27 اره 2 هر 10 0-

 هلو ام انلطم ابعم ٍلعفْل اب ةلص وهف لآ دعب ديف سلو

 ليواع فال ةلص وهو لوصوم "ما اهمال نامزب ديني ا لفانلا عما ناديا
 ةروص ىلع وه ام لعفلا ظنل ىلع إو اخادي نانإب هركممكلو ٠ ةلصل | ىف لصالاوه ةنال لعفلا

 يف ناكف لأ هيلع اولخدإو ادرس امنا ةليفأ م ا فرح

 اديتعم ةنمزالا عيمج يف اهدعب لعب ناك كلذلو اع راضموا ايضام لعنلا كلذ لي وانا

-- 

 يف نوكي ةنال ٠ اًدغوا ”مويلا وا سما اني ”موخا ُبراضلا < اج ل اقيف. رم امك اهيلع



 ١ا/ كمنلانةيع

 )0 الل سناك كلامو للا وا ا سا

 0 نوكيا د 12
 هي مود رز 2

 الدب لمنال 2 روض القيل لردصملا لعافو
 ةئباسلا ةلثمالا يف تيأر. ا ةتابثإو ةفذح زوجت ةعم هركذ مزلي الردصللا لقاف نارا
 ردصملا فالخبوبلا دسم نم ال دب الف ةلمج هلءاف عم لعفنا نال كلذو . لعنلافالخبأ
 اذا الا ريم ليغ ال كلذلو .* ىرت ام هاج ةعم نوكي ال ةناف ٍديز مايقك هلعاف عم
 رم 5 لعفلا نع هتباينل ريضلا لمي ةناف اًديز ابرضوحن لعنلا ا
 ل ا ل ا رح ته

 هلدوك ىضم 4 3 ربع كاوا هلعنح لاق مس ا و

 ها ل2 يع م

 درودَق لاوس وأ وندعو دمدعأ دق ِهيِحاَص لعَوُمَ
 لاخلا نامز ىلع ةلالدلا يف ةلثم ناك اذا عراضملا وهو هلعف لعلم عب لعافلا مسا نا يا

 هبحاص ىلع دهتعي نا هَل طرتشا لمعلا يف ةنم فعضا ناك ذا 4 اذن. دع ل اهتم الإ ىلإ

 نوكي امنا كلذو. هاو لغاف ىلا دتلملا لعنل اكةعم نوكيل لبقو دب يّونتيل
 دحض وأ د ادي ووحا فرادعل |ءاجوحن ةلصو 0 . اًرع ٌبراض ديز وحن اًربخ عقو ام يف

 لين دعب عقو وأ + حير ًالقتعم ديز ءاجوحنآلاحو | اسرف و بكار جرب تررموحن
 اقطنلا ربع لاعفالا ناش ن ىم ىف ىلإ ثادحالا قايضتتي اعدل هابل ىأ
 | اذ د اهدا اءاو نيارع كوس لئات لفوز ك اوخا ٌبراض ام وحن عقوملا اذه هءوقوب

 1  اًهاظ ناك ناف عوفاللا يف اهاو بوصنملا يف هلع ةحصأ وهام طورشلا نم

 ىحن *يش هل 1 )ل اًرمغم ناك نإو٠ ٍسمُأ ةمالغ كياق ديز لاقي نا زوجيف نامزلا هل

 * هل ةيباشم ىفدا ويفكتف لعفلا مزاول نم عفرلا نال كلذو .ٌرضاح سما رديز ٌبراض
 انرم ريغ فالوب ليلا وست كت اضيقالاوي لومنل) وج اا يرصلا لج ربل
 رارمتسالا هي دير أ ام ل ايقتنمالا وا :لاحلا ىعب ناك ام كرجم يرجو * تابوصنملا

 لبس ىلع اًريدقن ناكام لاحلا نامز يف جردخي و * ةقيض هرم ديزوغ يدهم

 اًرهنم اًديز تننظ وحن اخوسم ناكأم ربخلا ينو * ةمالغاب راض ديز ناكوحن ةياكحلا

 جرب يا اًريعب قئاس تررم وحن فوصوملا ماقم اًمئاق نراك. ةفصلا يثو* ةدعو



 لمفلا هش 1

 دعب لوعنم اركي لعانلا ال نآ اما وهو *« كلذ, نم اًئيش ضيقا را ظ

 ركذب و لوعنملا ىلا فاض نا ان و . رثكالا 58 ارعش ديز داشنا نم تبجت ومن
 *ينركذي الو انكذها ىأ فاضي نأ امأ او. ديزرعشلا داشنإ ! ينبجتا وب مث ةدعب لعاشلا

 0 أ فرظلا ىلا فاضي م *رعشلا داشنإ در داش عا 0

 الب مدحت نا كلو - اًرعش ديز ليلا داشنا ىبجب وحن ا 2 عوفرملا

 لاعتسالا يف :رثك الآ وه ربخالا اَدَهَو ا دا لوفتملا و لعاذلا

 : مس أهطرشل اهمردصمك 7 ٌريَخ ردصم مسأ لوا
 هطرشل ايفوتسم 0 اناردماب لع نيل ئذل ازيملا دا ل اعإ درو دق ةنا يا

 رعاشلا لوق نمو روكذلل
 اعاترلاةّمملا كّئاطع دعب و 2 ينع توملا در دعب اًرنكأ

 ذو راختك ةنم علا امو * نورثكألا هيلعو نيبدادغبلاو نييفوكلا به كهذم وهو
 ىلعّلد ام مرو لكامل ا نا لعإو * لعفلا نع دعب ةّدشل قانتالاب لمعب
 ءاظعل اك هلعف يف ام ضعب نم ضوع نود 0 كل 00 ةنل اخو ردصملا ينعم

 اتلطم لخي ملام امأو + ءيثب امع ضّوعي لو اًريدقتو اًضنل ىل طعأ ةزش نم الخ دق ةناف

 0 000 دو. لاق فلان هيف ةردنملا لاقلا# ظقفانل هيل 3
 ىف قلثخإو ** ”ردصموبف ةفوذحلا َدَعَو وإو نع ءانلاب اهيف ضّملا ةّدل اك فوذحلا
 ناك ناف ١ تريفتحلارثكا راينخا لهو ردصم ةنااربظألاو أو عج 115 12 ل را رخل

 نا وهف همسإو ردصملا نيب ٌيونعملا قرذلا اناا قاتلا اوفا ركاكةكعاقنل
 لولدم رادمللا 9 وبك لا لع لكيلا مسأو هسفنب ثدحلا لفل ديزوملل

 ءاطعالا لولذم نوكيف نوجيف٠ ردصملا ظنا وه ردصملا مم لولذمأو ثدحلا ينعم وه ردصملا

 مسا ىرخ ةعم يرجي كلذ ىلعو : ءاطعالا ظنل وه ءاطعلا ة*لاوا دمو تادحلا ىف وج

 ىرتس اك هب ىمملا لعنلا عم لعنلا

 ليحل وح ظنح ةبرضك  لعفلا نكسب 0
 ىلع لمح ل شن ةبرضكةّرملا ىلع لدام وهو دودحلا ردصملا لع |وعنم مها يا

 ادودحم ردصملا ناك ناف“د ماي م ليتل كل كلدو:# 3 | هتةفاوم ددع لعيب امنا ةنال 0



 1[ لعفلا هبش

 | 00 4 نيا 2 2

 لاب ّلحْوَأ نون وأ فيض فيض لبعلا نم لعفل ام لمعي

 لعلم نيكي ركل امرأ نب 0 | ةلحم لي نا ريح يذلا ردصملا نا ياأ
 -ربك ءيحح ةناكم لا نا ؛ كل اذ زباكلي رص نم تك ون كلذو. ابصنو اعفر هلعف

 امو .لبقجسملا دير ا اي ا يضاملا دير اذا ادي تب رض نأ نم
 أ[ اك اقاضم لمعي وهو * لوق يف نامزلاُق زاطم واروهشملا يف لاحم َديِرأ اذا اًديز ٌبررضت

 رعاشلا لوقك انّونم | درفم وأ - ت ع

 درإوملاكانل ارراص دق كباقع ةبهرو كنم رضنلا اجر الولف

 ا رخالا لوقك لاب ىلحموا

 لجالايخاري رارنلا لاخي ةءادعا ةياكيلا فيعض

 ” لعفلا نم ةياركيد ا: بدزلا نك ةفاضالا يف نال وريغ نم ل اعإ رثكأ فاضملا ناريغ

 فيعض لأب لحما ل اع و.لعفل اكن ةركت ةنال لأب للا لاعا نمرثكأ نّونملا لاغإو

 وب يشل ال لحم ولولل لعفلا ليع لمعي ردصمل ١ نا معإو + لعفلا ةيباشم هوغو هدعبل |

 لال لمفلا لحم ةلولحل ةغوسم ةهباشملا نوكتف. ٌنامز هل طّرتشي ال كلذلو هل لصا ةنال
 ةناف اقلطم ًالوعفم عقاولا نم اًرارتحا اوه ةروك ذملا ةبقاعملاب لمعلا ]وديق امنإو * هلعل

 واو عم دنبخشلا] لاعإ زوجيالفنالا ب ز افزرض كف رضأ انت لج ركذ عم اقافتا لعبال

 ٍزض لم ايرض ةتبرض ليات ىل إعف الا ربمالا برض ةتبرضوحن اأو ١ + يوفلا

 ل ناف * هب هبشملا ردصملاوه لماعلاو اًقو ذحم قلطملا لوعنملا نوكيف ّصللاريمالا
 فوذحملا لعفلا نع ةباينل اب ردصمال لعلا نار انخخلاف ع ابرض وحن 50000

 نكي ملام ةلصلا ليوأت يف ةنال هيلع ردصملا لومعم مدل زوجيالو * هيوبيس بهذم وهو

 كاعموبلا ين مدنعابل اةقاز | 5 منشأ الو قمل | ةعم غلب الف وحن اًقرظ لومعملا

 || لعنلا ىنعب ٍذقيح ةنال يرض لل اديعوحن لعفلا ن ن.ءآلدب ردصملا نكيوا ٠ تاورطلل

 يا اديز كبر ض ثماء وحن ةليفنلا نم ةففخلا نأ ةيردصملا نأ تحن لخديو * ةدحو

 يتايس اكرلعلا دعب عقئال كلت نال ل انملا يف اكنّيعتن دق يشو. انينز كي زعدف نا
 ايا و

 امين هاضقأ يسلب هيلي ام ٌرَج دعب فاضملا نليع

 ىآ عفر نم هاضنقا امب ةلع مي اظن هيلا لفيرضأ اما وب جت فاضملا ردضللا نايا

 سس م م م سس م سس سسسس هم ااا ربي دججام

 : 8 رسم
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 ىه اذهو ٠ بارعإلل هيف عضوم الف عراضملا كيس اك هبارعال هجو الذا مزال كانب بم
 ةاحنل ا روبهج هيلعو نبي 0 كهذم

 نكس كر فردي رت أدي امنيَح لف لكَو

 يف شام ديكو 00 ردك 1 ماك لأ ا

 ٌرارف ةغم ةرخآ نكس كرخم عفر ريض هب ا يتم ل اعفالا قه نم دحإو لك نا يا
 ءرجل اك بس هلعفب لصتملاريمضلا نال تقطن إو ثبَرَضوحن يفرشاكرح عبرا يلإوت نم

 كلذ لع ليخ م اهتلزنمب وه اموا ةدحإو ةلك يف ٍتاكرح عبرا 00

 نريل فرح ريمضلا ن ناك ناف 0

 ٍناَبرضي وحن فلالا لبق حيو | اوبرض وحن وأو لا لبق هرخآ ”ضيف ةكرحلا يف لعفلا م

 ديكوتلا نون ةنت ام 1 .«روصل | ضعب يف ةبلق مزلي ار مرر

 ا اهني لرصق ناف اهوحنو ٌنيهذإو ٌنيرضت 1 هرخآ للرخام

 الوعل“ مضب موق اي ٌنيرضن ال لاقبف او ذحم لصافلا ناك ولو ديكوتلا لبق كح ىلع

 اهرسكب دنه اي ٌنيهذت

 ع 3 3 9 ّآ ا 5

 تح هب خلع فر 0 مرج يذلا را اك رحال

 2 مس وإلا ممت مروع

 نا هانا لع ا | الملا وح يف نونلأ 8ك
 لاقيف هب متخي يذلا ةلعلا فرح فذح يف مورجنا عراتضملاك يرجي ” رمالا لعف ثرا يا

 ا زد هع ملا عدت ال ناني ايكءانلا أو فلالإو واولا فذحي .مراو شخإو غدا

 رقاب اويكذ|و ابرضاوحن ا لا عع املا راع كل كلذكو

 ىلع ةناف عراضملا ةيس فذحلا فالخمب حالا يف ءانبلا ىلع لّبحت ةلكف ذحلا اذه ناريغ
 كلك ]5 بارعالا ليس

 مل

 لصق

 هلاعإ ! و لعنلا هبش ُِ
 نرتفأ ةيردصمل هنزاحازأب د فرأب رايس تبع 2-0 0

 ع هج حححع



 5 را عا

 قدك ةئذأ تان لس ةراخ نأ -

 7 ع 1 دحاب در ا دي | نون 7 3 نونب 00 0 1
 نم اهمال كلذو ٠ ّي رض الوخن 2 ىلع ةينافلا عمو َنبر ضب وحن نوكسلا ىلع ىلوالا عم
 لصالاو د يذلا ا ىلا عجري [ نيمو اعرب دعبيف ل اعفالا صئاصخ |

 0 ديكوتلا نون عم ءانب نا ريغ # راذخحلا عيتصأ | بهذملاوه اذهو. هيف هيفأ
 هب ارعا ىلع طم رطل ل ع ا ٌنابرضن 8 هوي ابق ل اق كير 0

 ردقملا ؛لصافلا نا ملعإو + كانه ةعقاولا اولا عفرلا نونك نوكتف ةنع لزعمب رذقيح اهنال
 قاف دع اهيتاف كايلا رهو ةيلماتلا حلولا لغفو ءارلا وهز 1 ةءاج ل عف يف نوكيا

 تباغل اك ةّلعل فوذحلا نال ةّينلا يف اهرابنعا ىتبي و نيكاسلا ءاقتلال ظنللا يف

 دس يف ' امك ظنك لِماَع ثوب أدرجت اَذِإ مفر ةيكحتو

 1 يأ قي اكمنخ . و لياعي فأول
 وع ةلظيللا لاو دلا ا: ا نوكيا عراضملا لعفلا كح نأ يا
 هيلعو نييفوكلا بهذم هوهو.د ةهئل ١ ةعفار نوكيف كلذل ذل عقرب 00 ديو

 نمردملع لح دف يذلا ماعلا ؛عزجلاو م ةكح درع نكي ل ناف * ةاحخل اروههج
 مسالا يف مزج ال اك ويف ضنخ الو . ورع "قي لو ديز موقي نل وحن مزإوحلا وا بصاوتلا

 00 ءيشب صنخا دق امنم دحإو لك ناب اهنيب ةلداعملل
 ىو ءود م

 - هد مج م يا 5-6 0

 0 رود 0 ضام تار تهكم ١ بقاعَو

1 
 رعد

 ع ا 9 انبلا زال نيذه تيلكلاو

 .عراضملالعفلإو مسالا وهو برع بقاعي ةنال اكرخم يضاملا لعنلارخآ |ولعج مها يا
 . ظرشلاو ةلصلا هي عراضملا عقوم عقيو ٠ تعدلاو لاحلإو ربخلا يف امهعقوم عقي ةناف
 رمالاإو يضاملا نمردحإو لكو * انكاس ةولعجل كلذ نم ءيش يف سيل ةنافزمالا فالخي



 ةقانبو لعنلا بارعا اطل

 01 1 لبر زق مح افون نر دول 2 1 دي ليطساوتنأ ناك
 2 دوش يف عنتمي أ لكو !ًذوذشو اسايق ليضننلل دري بجعتلل د 1

 (ًذعام الا نكح ا ل

 ريغو ةقنبه نم قيحأو ماردلا لطعأو رن ١ نم ٌرهشأو نالف ن «لجَر اره موتك

 اريح بجعتل | ىلا صوتي امك طورشلا ا ىلا لصوتي و * كلذ ظ
 ا١0 نايل ني كراك الو + كلذ وو ةرهم دشأو امانا ر تكا وه ل اتيف وردصم

 أ كةهجاشملا نم امهيب امل ليضفتلا لعفا ىلع الح ناعتل ١ لمفأ ريغصت !وراجل ةكراشتللا |
 رعاشلا لوق تلا لك فّرصتل | مدع يف هيلع ليضفتلا نعالج

 ردلاو لاخلا كك انوه نم... انل كرد انًلزغ 03 4
 اما اني ةوساق ةانل ا ّيكلو لأ نسحأ هيسألإ ةريغصت برعلا نم عمسإ لو ليق
 هيلع وليل هجو الف ةغيصلا يف ليضنتلا لكفأل هتكراشم مدعل ويف ريغصت الفرمالا لعفأ

 لصف

 اني و لعفلا ب بارعا يف

 000 ايرعأ مالا ةبشأ اة
2 

 + يبجنسم !كىتبيف ءانبلل بمبس ةضراعب مل ام هيلع المح بّرعي مسالا هبشا اذا لعفلا نا يا
 ىنعللاو ظفللا ةهج نرم امهنيب قود و لاقلا مسا عراشملا ناي عقب اهنادبشلا اذهو

 تاكل ةكاكر 4 إو فور 4 ددعف 4 هيلع يرج ةنالف ظنللا ة ههيجحح نم 3 ا ءايهيف قيقا |

 11 ]اها ضلعي اهب د لك ا لا هيج ام براضو برضيي ا |

 نعطلا نرم ِهتمالسل كلذو تعمس ام نسحا هيجونلا اذهو ٌييطاشلا لاق- لابقتسالا |
 0007 00100 1-2 اعزاضم لعفلا !انه ىدت ةيباشللا هذهزاببعابو 0 فالخي هيف
 نم عنتما لعفلا هبشا اذا مسالا نرا لاعفالإو تالا اكحا نم عا ع

 . دج 0 ةبشأ اذإو ترعأ 5 هيشأ اذا دل . ينب و هبشا اذإو فرصلا

 بّرعلإ رع 1 انتا مدع ٍّ 2 1 معن 3 لم مسالا هيشا اذا ةناف فرد ا فالخ

 اهباب يف ءيبس اك ةيدكوتلا نإ لثم لعنلا هبشأ اذإو . هيلع ةيبيكرتلا يناعملا درإوت مدعل

 نامزلاو ثّدحلا ىلع هيف ةلالد الذا فرصتي ال
 حط

 ااا ا ا اتا كاتاايووتاوادا ةاياتتتيببا يي ع دب يس يس ايو يضيع دس ياسا يس سي ل ل ا



 اا بجتل ١ لاعفا

 لحي اننا ةروك ذلا طورشلا لئكتسي ملام ةنم بجعتل ا لعف ءانب لبقي ال ام ترا يا
 ردصملا نا ريغ. هوجنو ٌدّشأك ةنم بجعنل| رص امم لعف هل اًينبم هردصم نم بجنلا

 || ريغو ٠ مسالا ىلع صقانلا لعفلإو لف ىلع ةفصو ام يفو يناثلا ريغ يف رص نوكي
 يع كك ا ”لظعأو ةقالطنا دشا ام لاقيف . لوجو ينمملا يف عمم |

 لهو ودإوس 3ك ملا ةحرط عبلع مق اوورعال ا َبرض امدَشَأ اموأ

 ايدج الدال يلي جوت تاما هايل

 ا 0 هوو رس 57 هيف ذَقَو

 هر ف وابا يك يي كلي ْنإَ
 قوف ام ةمالكر صخأ ام مطوقكبيرعلا نم ةعومسم ظافلا بابلا اذه يف دش دق ةنا يا

 | ريخو لوعنملا ىف دس ره اع اير رتاج لّصفأ ىلع ةفصو ام موفلا قبح امو. يئالفلا
 ةنجأ اموحن لعافلاب س بتي ال يذلا لوعفملل ناكام الإ هيلع سافي الو عمسي ةلكو كلذ

 حو ّنْخلوهيجلل ةانبلا عزل ام ىف ابلاغ قوي وهو ٠ هيلع ا و درو ام ةنم عستف |

 0 اني نيالا نما لع يرنالا رادم نال ممضعبل اقالخ هيلع اروصقم ال اهوحنو
 ةلئسملا تدحروذحلا

 1 د رجلاص ْنِه المك نيتغيصلل اومدختساو
 ا ةلعفَأ ام اههو بيجعتلل نيتليعتسملا .نووتغيصلل لومدختسا مهنا يا |
 تفرع ام لع كعك ل يوحتلاب وأ َنِسَحح ةل اصالاب نيعلا مومضم مذلإو حدملا يف لرعتسملا |

 ثيز َنسَح لاقيف تيأر اكةنم بجتتلا ءانيل اناص نوكي نا طرشب كلذو * كانه |
 | ١ كلذرغم نزع ليش ديز لَ كلذكو ربحا ةيصلأ انيعا ركل لا ظ

 ا ا ا ظ
 ابرتغآ ام دش راجَيِرِبَي لمرب  ةلزغم ماشلاب ةطهر ارمآ نإ

 رخآلا هلع لو, ةيارتغا دشا ام يا

 ليسا 1 ليفت شاب كغم
 6 همم 050 1 نجس ياه ل وا 5



 ___ بهجت لامفا 7

 قس رعلا ل لياقاوق ةءر 1000 7 ريغ ىلع رمال رض سلال كئئأ

 ا

 وجم ع ح معو وع سوو ل اس سو انكاعَي

 مهي ال كي لوعفم بصات 00

 |0010 ةرمنس ايمان فأما ظنأب ةيبجلا ام دعب ليعتسي روك ذا َلعفَأ نا يا

 رك ناك ناف . هللا فاخب ًالجر دعسأ اموحن ةصنخم كا انيزَّنَسحَأ امون ةفرعم
 ل مدعل اجر َنَسَحَأ ام ل اقي الف نم بيعتل | متن ِ ةموجع

 لماوعلا نرع اهدرجتل اب 9 ٠ ادعبالا 0 ل ه ابيلع ريضضلا دوعل ام أ ,

 .ةربخ اهدعب ةلوإو ءيش ىنعمب ةمان ”ةركت اها راخلا او اهتقيقح ف اونلتخا ميكل. 5
 2 يش ىنعملا ذآ ةفوصوملا ريدقن يق اهعال 0 ولا اينمضتل اهب غادتبالا غاس امو

 نبيرصبلا رومجو هيوبيس بهذم وهو. دير ودعا ”ميظع
 رع رس ع هلا 5-5 0 أ ن 3 ( نعم ا

 رازن ع رك أدي 007 كبار

 هيليف ةييعت اام نع ادرج رمال ةغيصل لعفأ 1 2 ةغيصل بجمتلا لعفأ نا يا

 هب لاقي كلذ ىلعو - الحم ةّدعانل اب اًعوفرم اًظنا ءابلاب اًرورجم ل ًالعاف ةنم بجعنملا
 . كلذ هبشا امو رازن ينبب "وك ًانرماالا لاثم.ىفو رادلا دبع مركأ ام يضاملا لاثم

 مالا لوفأ نعم يف !ىفلئخا ةأجنأ | ن نأ ملعإو + بهجتل | ءاشنا يف نحاو اياك كولو
 كيلا لكفأ ىنعم هانعمو رمالا ظفل ةظنل نا اهرهشا ل اوقا ىلع ؟ ذاع قو رخخلا) لكك و

 رورجملا هب لوعنملا ةروص ىلءريصيل هابلا هيلع تديز هل لعاف 4 ب جنا |و يضاملا ةغيصب

 عفرلا لح يف نوكيف اًرهاظ نوكي نأ غ غوسي ال رمالا لعاف نال ديزب ررماك فرح اب

 ةدايز نالًالغاف ناكنإو رص أو م< 3 وحن يف ةفذخ راج رابنعالا اذهب و * ةّلعافل اب
 بهذم وه بهذملا اذهو * اهيف زاج ام ويف زاجل ةلضنلا ةروص ةتسك دق ًرحلا فرح

 ةاحنل ا روههج ددع رانخلا وهو نييرصبلاروهتجو هيوبيس



 ل ك0

 حوتفم 00 <ذلاوا لوف كحاب 00 0 ا

 مك ارضاق ريضيو الار خا آي قبلا مضلا ىلا لوح لسا هروسكم وا فرعك نيعلا
 ص  اكلقنلا فعاضملا يف زوجيو "غلا هيف ررذق اًمعاضم وأ فوجا ناكناف ٠ ل سيو
 ءافولا هللا يح < لاقيف اًقلطم ينحل هس ل اعفالا هذه لااهتسا ليعتسي 2

 | بعت ' ١ ىنعم نشب 1 رج ل 2 ع موقلا مالغ َتبَحو ديز لج لا لجو
 لعاف ديرجتز اج كلذلو . ريع ثبخإو اًديز لهجإو <افولا ,نسحا ام ىنملا نوكيف| ظ
 كر كلذ لكو 0-3 100 ايفر تلكادأ 0 * ماللا نم |

 ل اعتسالا ردإون ٠

0 
 0 | ك7 ِق

 6 ل 0 0 5

 ْ 1 0 0 يذ نم

 ىمتحتل اهببس يف ٍذخ دق ٍلءاف ة ا بلا ٌلَعفَأ ثزو لعالعف اىلعتسا منا يأ

 ةفص نم ةنوكب “ ةودبق افإو *« بجتل ١ لطب ببدل *نط اذا اني كيانلو ا مسملا

 ناكل كنب ورنا نم ايلا ديز رضا اموحن لوعنملا ةفص نرم ناكو ١ ةنال لعافلا
 نوكي نا ةغيصلا نه ةنم تبت يذلا لعنلا يف طّرتشي و *ةّيراضلا نم ونوكب سبتلي ٠

 لعبا نوكي توليب هله ارو عدس قو كيال قايأأل | اقرصتم انعم ا د رع اينالن ||

 نسا ةسلرا ام ملوك اًوذش ألا قفل ويغت ينم 21 »+ ىرتس اك لضافتلا
 ٠ لوصالا ضعب فذحوىلا يدّت اهنال يعابرلا لعفلا نم الو. 2 لعف الذاةّلوجَرلا
 الو .اهفذح دنع ةدايزل اب دوصقملا ىنعملا ىلع ةلالدلا توزن البل ”يلالبلا ديزم نم الو

 سبب ًالئل ديز َلُحتاموهن اضر اع ما + آودل اب جاع اموحن اًمزال ةيفن ناك#ل اوس يملا نم
 ام الو ٠ وعضول ضن فرصتي ال ام يف فّرصتلا نال دءاجلا نممالو . تينملاب يشنملا
 ا ةلطاف ةديزم لعتسن لاعفالا هذه رثكا نال ووحنو رهساك ل ّحفأ 00

 . ب لوعنملا بضن ىلا اهقرظت نكمي ال ةنال ةصقانلا لاعفالا نم الو ٠ بابلل !ًدرط.اهبف



 هي ا ا تس لا تحلل ف ا يل رع ا ا د للا للا

ٍْ 

 تالا ُك اعفا ١ ؟ب
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 ناغملاب ملوُم ةارابم م ار ئرمآل ةهش ُربصلا اًدبح

 ىلع مذلا وا حدملا نيوكيل كلذو . بابلا اذه لعاف يف ربتعملا وه ماهبالا اذه نا لعإو
 ب عقوا ماهجالا دعب حاضيالا نوكلو . ةغل ايما دصتل صوصنخملا هجو ىلع ع مومعلا هجو
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 000 دو ذي ز يح ل انيق - ايوب راص يا ىلوالا ءابلا "مق سبح اهاصا نال ءابلا

 رواجا لوق نيهجول اب ي ور دقو . امهف اهضو ء ءاحلا جنب
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 باب يف ٌرم اك اماوخأ يف سنجلا مال نم دافتسملا مومعلإو لوألا يف ةراشالا اهنيب ظبارلإو
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 | هيلع ضرعب ام ةنمو * هيلع اتت ةاسرمما فرح ا ينعم ةنمضت وه يذلا داي

 ةروضلا نه يف هل اعتسا وه يذلا هببس رسوما هل امزال نوكي الف بجتنل ١ لعفك دونت
 فرحا نا ملعإو ** ملعتس 5 س اتي وهو . فصلا ىلا داع اهنع جرخ ىتف 0
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 1 ةيلف ليطلب" اه ع ثلاثلإو فادل) لؤسملا عضو : . نيلوعفم بصني ام عم ينافلإو
 رع نأ ؛ ةتيلعأو لضاف اًديز نأ ثسلع وحن ةزمملا ةحرتتملا نأ ةلؤس كلل نكرر فلير 1ك
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 ثدَح مهضعب قحلأو * لعلا يف ٌءارجم اهورجاف لع ىنعم اهيلي امو بن اونمخ ما يا
 رعاشلا لوق 0 مامنلا ِ اهفوزولا نبع

 هالولا: اتنيلع دل. وبن ردح نمف َنولاسُن امهنعتم وا
 م م الر و تأ 9اس ايا تا

 رخآلا لوق كلذكو
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 تيري لوعتملا لمافلا نوك هيف زوج ىأَر مخي بؤلقلا| 0 نم فّرصن أم ن نا يأ

 رعاشلا لوق ةنمو ٠ ٠ يسفن يرا يا 5 يلأ رآوحن ادا ناوجلم 0

 يامأو , ةران يندك نع نم ظ ٌةيِرَد جامر قار دفلو

 نا لعافلا مح نال ءآب ءانلا مهب ينتبرض لافي 0000 زوجيال كلذو

 ضرع ناف ٠ رانا رياخإ نا رولا محو ارث :ًاقم نوكي نأ لوغفملا محو اًرْيوم نوكي
 لانيف نشفنلا ىلا ل دمي كلذلو 5 الإ ردقب ظفللا فاهٌرياغت بجو ىنعملا يف اهداحتا

 00 ا لا يال كلا فاق اهرياغم ىفعتي فاضللا نازل كاب ىسنن ثبرض
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 لاصفنالاإو لاصّتالا يف نيريمضلا رياغتل اههيف ءانلا | نب كاي آلإ تبرض امو تبرض
 لوعنملا نال ةرماغملا هذه ىلا | |اورفتني ملف ل اعفالا هذه يف امأو ا. افي تيايقالا فالي

 |وزاجإو «ريضلاب ةنع تكي يذلا لوالا بوصنملا ال ةلجلا نومضم وه امنا ةقيفحملا يف
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 ةعيبي تريح ٌنوبغملا 0603 ينتدنَق ينم ناك ام ىلع ثم دن

 ةنم لوألا يف عنتي كلف بهو عَن وهو ةروك ذا لاعفالا دش كفّرَضتي الامر ْ
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 عم قيلعتل | ق.ناعفالا هذه كراش ةنا.لعإو * تفرع ام ىلع رماس نب ثيعشأ يا
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 1 ءاغلإل مل ناك انوا نيلومع يصلك ىوتي الف حاشا 0 ١

 + ثرّخأت اذا ىوقيو تطسوت اذا اهّياغلإ فعضي كلذلو ٠ دادزا املك غلبا ناك
 نظن يم رخل ابلغ تراوفلا اطغا لومعم مق | اذا يفعض ىلع ل اعفالا هذه شلت دقو
 * ةطسونملاكن وكت ذه .حابمال قلطنم ةمالغ ُنظاديز وغاب ةرع بج وا هاذ دز
 3 ةراآ صعوبه داق ربحت ليم اف د كيل وحن مالكلا ردص هل ام ابعم ناكناف

 ءاغلالا زاوجت لاعفالا هذه تّصنخا امنإو د« تيرخالا دنع اًتيلعتو مهضعب دنع اغلا
 عم كلذو ٠ لي ليوحتل ١ لاعفا فالخ ّرم اك ةلجحلا نوب نزلعتت يثذا اهلع فعضل

 ضع ىلإ لاهقالا رئانس نالت اربخيو زعم ايرحل ايدو اسالك ايلرصتم ل
 ايبا الو اظن ا لرعنم ال ةمراللا لامفإلاك تن اكل عع نيلوعفم

 د و 7و

 اذ ايروكا اول قو نم 5 رقم يلارأ ا

٠ 

 ظ

0 



 ادوس َضييبلا هوجو 20 2 ب دوسلا نهر وعش رف

 رخالا لوقو
 لاو نكت الور بايه ريغ" 1 رفا ا ةراف

 0 رخالا لوقو :

 اليلخ َراَرِيلا ذأ يذلاظَعَو ةلخ ةلخ ةءارجلا َدعْعَأ يذلا فلك

 انو 57 هللا ينَبعَو ظوقك يضاملا زل هنا قريض عب عيال ةفرصتم اهلكو

 ةراتو ٠ لاعفالا ا وك اروثنم اب ةانلعُج وحن لي وعلا ةرات ليعتست يؤ ا

 لكو* بولذلا ل اعفا نم نوكتتف انانإ نمحرل || دابع م نيذلا ةكتلملا اولعجو وحنّنظلل ||

 اوم ٍدحإو لك اهب بضتنيف اهلعاف ءافيتسا دعب ربخلإو !دنبملا ىلع لخدت لاعفالا هذه |
 00 اوبحام عم بيترتلا يف يرجيو هب ًالوعفم

 لدعم 4 نم بفرص و 3 ها
 -_- يك ,ع”وو م

 اهلا 0 0 2 2 نام ملاذ

 رقي انهرذص ِهسِذَبَرَو ٌرعشأ 2 رح لنا
 ةلجلا نيبو ةنيب لصف اذا بصوت 0 يش ل اوم فقام ناكل

 0000 ١ الإ امته ناردتي ال ةنال اظنل اهيف لمعلا نع ىتلعي مالكلا ردص هلام
 مالكلا ردص هل ام نال كلذو . هب بصنلا لحم ين نوكت اهتكلو نيءزجلا ةعوفرم دعب ||
 اهنيب ةلداعملا تبجوف اهرييغت ىضتقل لاعفالا هذهو اطاح ىلع اهتروص هانب يضتقي ||
 اذن ًالصاف ردصلا وذ نأ نكي ل ناف * ىنعملا يف لماعلا قحو ظفللا يف عناملا تح "انو ا
 اان ا فدها ةصنخلا انإو + ”سالا ىلع يلعن : ةلئسملا يف نكي لًوهْنَم اديز تداعوحنأ |

 لكدلع ىنعملا يف ةلوانتتف لا يح ناس دنع اهمال لي رحل ١ لااعفا نود قيلعتل ابا

 بماك ذي ز ام تماءوحن ناتيفانلا نإ و ام يبف تاقلعملا اًمأو »+ ىرخألا فالخب لاح ظ
 111 لع لجرأل تنظ وف لمس را ةلماع اضبا ةيقانلا الود كمركو رع ْنِإ تننظوأ |

 الا دل فارجو ٠  .ظنلا لاغم يف مك ءادتبالل ماللإو * ورعالو اهيفديز ال تفءوأ

 رعاشلا لوق يف ظ
 1 قطن ال اناحلا نا ٠ ريننم وال ةملع هاو



 اس

 000 2 كوالا 0 وهو كشلا ىلع ليام كا فلا ءابعاب مسقنتو

 نطلا ديني ام اهنا قراريغ :« بولتلا لاس لاعب كلدلو هناي وخر نيا

 ىلأو لَدوهو طقف ٍلعلا ديفي ام اهنمو .ْبَهو معَرو دعوا رهو طق )|

 اودع ريق سفنلا ءاقش“' 8

 نفاارغ تار ناد هس نو ىرخا ملعلاو ةرات قلضلا ديني ام اهنمو- لحلو

 ةعلملا ا اوقحاو +« نيقيلل اع ردصت ريخالاو كشلل ابلاغ لوعست ىلوالا ةقلثلا

 زرعاشلا لوق 4 كو ارح رصعا يلا أ يناوحن لا 9

 ال اًريغا َلَر أ او ليما قات امتاذاا اووع يفر مارأ

 ترو مرثكا نفع عشا موتي ةنا ريغ . هلع لعيف ّنظلا قدم نضل 12 نأ ملعإو

 ةيلغو» نظن اع! 'امداق اهيزز لوقناو وخل رشابمرماهنتسا دعب بّطاخل اعراضم نوكي

 اماوخأو ّنظ

 0 لوقو

 زجارلا 1

 اساورلا َصَلقلا لوقل ىنم
 رعاشلا لوقك هب دادنعالا مدعل فرظلاب ماهغتسالا نع ةلصف 0

 امونحم هسا ل وشن ما ملا يليش
 سو س8

 ا رادلا لونن د 3 دف

 امساق 5 رمساق 0 يي

 رخآلا لوك 2 كيويا ِ 37 هلومع؟ 50 دقو

1 

 انيلفاعم مل كيلا يعل .٠ يول ى لوش نلايحأ
 عم ضيا ةزئاج يفو ةياكحا لع تانج عفر :ةركذلا طئارتلا ن م يش فلخت نآف

 2 0 م ا 0
5< 17 7 6 01 

 0-2 0 5 مل 0 0

 «كنمازف ابك هب 00 لحجلأو

 20 ١لاعفا ا 1 انيو . ةروكذملا 3 أاعفالا هذه بولتلا 0 أعفاب وتحل منأ يا

 | كلذ نمو .اَقَرَخ َنيطلا ُثريص وحن ىرخا ىلا ,ةفص نع فوصوملا ليوحت ىلعلدن

 0 ا اة تال ا تت 7

 دوو ىردو

15 

 اقل يؤم

14 



 ظ يداوعلا مرضاغ نود ودعتو اميازج ال ا كشوم كلناف ظ

 ظ هيلا رخإوت عر اكو كلذ ريغ مهضعب ىكحو

 '00 كولا كلك كوسم جوع تتسلاو
 نوكتف اه اَيِل ان لعنلإو ْنَأ نم كوبسملا ردصملا ىلا دنسن ةثلثلا ل اعفالا هذه نا يا
 .ديز و َنآ ىسعو موقي 1 ىَسَع دي ز وحن ربخملا نع ةينغتسم روبل ا بهذم يف ةمات

 تأ ىسع نالجرلإو انرورت ْنأ ىسع ثنه لاقيف عب جلا عم عم دحأو' رظفلب نوكت م منو
 نالجرلا بهذي ثا دعو ديه نرد 9 0 1

 لها ةغل يفو قلولخإو كشوأ يف كلذ ىلع سقو . اًرج "لهو موقلا لحري ْتنَأ ىمعو
 روهجلا اهبلعو زابحلا

 ْلَرَي 1 مرنلا رمل لع نب .. ُلَممْلاَوَاَمَعَوَت اولَمعَسْأَو
 هي ليق اك عفرلا ريض نع ابئان ىسعل اما لصتملا بصنلا ريض لعج |وليعتسا مهنا يا

 رواخلا لود كلذ نمو فرعتسام لع كالول

 انآ نو نوتات ءاسعا ..انلقف ةلبقم ليلا .انرظن

 عا بهذملاوهو ربخلا بصنو مسالا عقر نم هيلع ناكام ىلع قاب ذئتيح اهلعو

 5 روبجلا هيلعو

 وس دع ست معمم م

 اهتاوخإو ّنظ يف
 2 1 0 م 2 0 0 مع ا

 املع ىلا بتسح ىَرَد ىاَر اثيعز' دعو لاذ اح ار
 10 . ند 2 مكب ا د ص ,

 ٌربخلاو بنا ادتبملا نهيب سح رمأ ْذَق املعت لثم به دجَو
 ىلا ظفللا . - اعيجربخلإو ادتبللا بضنق ةروكيلللا ل اعقالا ةذه نأ يا

 آلا نالّيعتسي ال اهعاف ”ملعتو بهوهو و فّرصتم ريغو. دي نموهو فارصتم

 52 رغاشلا: لوقك ظتفاادما
 هلم 0 2 هَ

 اككاه أَرمآ ينبهف الإو كلل امابأ ينْرجَأ ُثلقف



 /١ اهتاوخإو داك

 ىنعم امبيف روهشملا نال ءاجرلل امهناب راعشإلل ْن ْنَأ نم اههم دب الف قلولخإو ىَرَح امأو
 ىسع نا رلءإو + هب روشب ام اهمزلي الف ء ءاضرلا لاو ةروهشم اياقىمل الص تاما

 لا .ال اضيا كلذ ىلعو ا ا ودعلا ىسعف لقغن الون قافشإلل ٌدرت دق ظ
 تلكشتسا دقو * ءاجرل اكل ابقتسالا يضتفي قافشالا نال 3 نارتقالا يضتقي اهربخ

 الوهو تاذلا نع ثدحاب رابخإلا مزلتسي ةنال بابلا اذه يف ْنأب ربخلا نارتقا ةاحنل |١

 كلتا تاذلا نع لل و ىنعملا يف نعيم نيعوهربخملا نال عع |

 يف لاقي ام فطلإو ماشه نبا لاق . اهلع مالكلا لوطي ىّتش ٌثاضقانمو تالي وأن ظ
 عقو امنا رابخإلا نا ةنعالقن كلل ام نبا ةبلآع ضعب اخي ةنبأر ام كلذ نع باوك

 أ كبسلا دصقل ال يخارتل اب نِذِوتَل ْترأب هيح هب رابخالا ام . درهلا للاب الكأ
0 0 

 سر وسلا اع 0
 6 1 رجس

 "رع َكاَرْبَع ناد 0 ا 2غ

 ا الف لانملا يف اكمسالاو لعفلا نيب ربخلا طسوت بابلا اذه يف زوجي ةنا يا |
 0 0 . سرانلا طقس داكوحن ارتتسم وا 1 61 ورابلا دئاعلا مسالا ريمض ىلا ادنسم ٠

 ْ طو رشم كلذ نابريغ * ةّيلا يف ”مدقم ةنال ظنللا يف اًرَحَوم ن تا هيلا ودوم نأ

 ًدانسا موي آبل سرافلا اقف نأ داك لاني الف ف نب ربخلا نرتقي ال ناب روهت +1 دنع
 ْ درك هدعبرهاظلا ىل ١ لعفلا دانسإو هر للا نم لوألا ردصملا ىلا خانلا ْ

 لامجالاب عنتيمف اضيا لعنلا ىلع ربخلا ميدقث اًمإو * دوصقملا فالخ وهو سرافلا طوقس |
 | لاعفالا هذه نم فّرصنلا هيف عقي اهب ةربع الو+ تملع ا. |هلبق ام يف ليعنال دم|وجلا نال ظ

 هيك 7-2 *05 ءًالضف ةنال* يبس اك |

 مي 23 ا

 قربلا 00 م 00 3 باع

 ' رعاشلا لوقكو. مراصبا ُفطخَت

 اهتفاوي ِهناّرَق ضعب يف وتيِنَم نم رف نم كشوي

 رعألا لفك [كاموأ نبا لعاف منا لقت دق :انيفاثدتك وهز



 مس ل يمال ا م م اب ع يي ل ع يس سس سس سس ل ا ا

 || ا أ

 تيب 2ر5 2255755 ا ا لسل2تلىه[-1 ى0- 21ل0[9[15١9لؤىُْحج؟_ شلالات 2 ممووجلل .

 0 ريضضىلا لعفلا اذه دانسا ما 1 هزتلأو دلع - سالإو ةيضاملا لاعفالا ا 2 الف

- 
 ]اري رك ذإ نع  عراضملاب رابح ااومتالاو 0 تري

 و 79ه م : د ودرة رسم ى اع هرع ا ب

 محا يذ ىلع ركحلا عقيل مسالا ٍرييضل هودنسأو
 كلذو . عقي للاب مكحلل اال عراضملا لعنل اب لاعفالا هذه نع رابخإلا !ومزتلا منا يأ

 هترشابم هيس ذخالل اهضعب و ةلوصح يف عبطملل اهضعبو لعفلا عوقو ةبراقملاهضعب نال

 ري يقلا جه اهعوفرم نا ىلع دبل هداج لاعفالا هذه نال ةنع وب ربي يذلا
 داك لاقيف ٠ كلذ هل رتل هيلا دوعل 0 لعنلا يف دب الف وريغ نود لعنلاب

 ىلع رق كلو رمال درر مو٠ . ةحر طقس سرانل ا داك لاي "ل ا دكان

 روبل بهذم وهو ليرات

 ناب > يام ل ابقتسا ىضتقي ذإ نرتفأ 2 ىسعت  اجّرلا 1

 اير امو نكع ىعيفو 2 ىأق اوين لاحنأ سالو
 ةلادلا ةي ا 0 يراك نوال ككرلخلا عزحو 2ع قو ءاميرلا لاقتا نا يا

 ىرحو ىف هب نأ ضيرملا ىمع لاقبف ٠ :ًالبةتسم آلا | نوكي الر جرالا نال ل ايقتسالا ىلع

 ابك عورشلاو ةبرانملا لاعفا امو «رطق نأ ءامسلا يسن ”ًاواخإو انروزي نأ قيدصلا |
 عرش وحن ويف لوخدلا ىلع اهتلالدب 9 علل ةيدأب ايذل نآي اهرابخأ نرانت ال ا نا

 طتسي سرافلا داكو بت هيلع فارشإلا لع اهتلالدب امإ و. ًالاح ابعم نوكيف كبف اكيد ديز |
 يسع يف ربتعي دق ةناريغ * لابقتسالا ةمالع اهبسانت ال اههلكىلعو ٠ لاحاك ا

 اريك اهربخ د سلبا ىف لعلإ اهم

 0 بابّرلأ نوح 0 رداق نيادالب نع نع ينغب ا قبع

 ْنأب اهريخ نرتيف لاحا نامز نع اين لعتلا عوقو رّخأت ة ةب راقملا لاعفا ُِ ربتعي ود

 ٠ ركل لوتكا
 اوصع ْنَأ ليلا لوط نم داكدق عاف لوط ركل مانع عبر

 هلوتكْنآب مريخ نارهقا راكألا ناف كشوا ينألا ليلف كلذ 8

 اوعنيو ١ 0 81 يتاط لللا كاكقو 1 كاش ياللا ليسولو



 |( اهتاوخإو داك

 ا ا؟فوذحلا نراكم تسكلا اه بالئجا مزلتسي فقولا َّنآلف اهيلع فوقوملا يف امو
 | نجا فرح بالئجإو اهنذخ نم لوا نمت هنا علا وكي كلذ ىعو ابق لس

 أ| اسم ف ذي الف اطوضا ىلا ءايشالا درت رئاوضلا َنالف ريمضلاب ةنرتقملا يف امو اهناكمأ
 ا رعاشلا لوقك ةضراعلا ةكرحاب ةكرخلا فذح نم عمس ام امو + لدصالا معا ظ

 ْ رٌانرلا دنع ةنع رغم 00 ينفلا دمه نم ثاجاتملا كلت ل اذا. ظ

 أ لب ةضقانلا ا » ةرورضلا ىلع روبحلا دنع لومبحف|

 ا هيف م ارتشأ مم ”ظفل رم ١ فذ و ظنللا يف ايكارتشال اضيا ةماقلا يف نوكي

 نك

١ 

 ور 2 تبي 2 هم 2 د - 8 9 2 7 ظ

 هرصتق»م ةرماث هيلع : 2 ةركنلا ضخ و 6-0 اشو ا

« 

 ا

 ا

 ظ
 ا
 ا

 ظ

 ظ
 ْ رو لكل ردعوقو نم دافتسملا ومومعل كلذو 5 ةضحح عركن سيل مسا عوقو عاش دقانا ياأ ا

 ا رعاشلا لوق كلاذ نمو ٠ تع ا. يننلا ا

 ٠ روُرمو ىَوْطا قرط رئاز نم ايقاب 1غ نط تيار دق ْ

 م لي هوا سيرو سوست رعت و
 ل دك همها كلذ ذلو ل اعتسالا يف يا : وهو - انه دحا سي ١ يا ديحا قد نم ظ

 أ
 أ

ْ 
 ا

 مث

 4 لصف

 اهتاوخاو داك يف

 ماو سو -

 مخك 1 واخ |ىرح ىمع ركل ل َكَشْوَأ ذك دا (

 ظ
 3 ع دو رق ذأ قلم ىرب ا عرش

 بصنتو مسالا عفرت اهناف لعلا رابنعاب تاك 1 ةروك ذا لاعفالا هذه نأإ تا ظ

 لبهاهو كثوأو داكوهو لعنلا ةبراقل 0 و ام اهنم نال . ماسقا ةئلث يبو . اهلخمرب

 . قلولخإو ىَرَحو ىسع وهو هلوضح ء  اجرل عضو و ام اهنمو . اهحتشو لا رككب سك

 ةبراقملا لاعفا يف مضعل دازو * ورخآ ىلا اهليامو عرش وهو هيف عورش ثلا عضوا امض ظ

 0 عورشلا لاعفا نم لهله 0 دعو“ قبطو 26 عورشلا لاعفا يو ٠ ا لو ظ

 | ىلع ضعبلا مساب لكلا ةيمست باب نرم ةيراقملا لاعقا لاعفالا هذه عومجل لاقي و

 ١ وافل ليس



 اهناوخاو ناك د

 9 - اا 176 سرس 70-1 2 ا

 00 طرشي ظمأ اماك مب ٠ !وضومم د دعب اهوفذحو
 22 الا ل 2 0

 دعاد رف نإ دهاشل اك مال 1 مع لعفلل ولو ولو نإ دعب "ا 7

 .اوضَر ايضار تنا اًمأ وحن ةرئازلا امب اهنع 0 ةيردصملانأ دعب ناك وفذح منايا
 لبسبا 3 تفز. ايعار كنركل يكل اوضر 1 يا امضرا ايار ك3 1 حا 1

 جيرخلا ِ اهيا 0 يف ْنَأ نون د 0 اة را ع وه 0

 00 0 تيأر ا نام 56

 نا دهاشلا 7 1 فيدخل اهمسا عم 0 1 نإ دعب ناك تعفو اَذِإَو
 ام ناك ولو اذرف دهاشلا ناك نا أ نيد 2م ااخولو سهلا موق قو ”.دع ادرف

 رعاشلا لوق كلذ نمو . امتاخ ةسئلت

 الا راو ادب اطال نأ" فدطملا رهدلا نيزك ذل

 رخالا لوقو

 لبجلإو لهسلا امنع قاض هدونج اًككمولو ريب وذ رهدلا نمي
 هنود ٠ ةنع ضوعملاو ضوعلا نيب عنجلا عانتمالّبمجإو ضي وعتلا عم اهفذح ناريغ

 اولا نب ولو نإ ريغ عم نوكي لور دعب فذحلا نا عا »< عناملا ءافتنال رئاج
 كانه فوذهلا مسالا نوكي الو . رم اك اهيف عسوتلا لوقت اهباب 0 ةدحإو لكن ال

 فودذحلا هب اياب امك ةلبق_مولعلا ١ ريالا

 نتف صولا رضم ريغب الصَو 6-0 جرراضم ب ا 9 < اجو

 ةعقاو الكاس 0000 كلذو. لاك ناش نون يف اغلا ةوليعتسا دق فذحلا نا يا

 بصنلار امض دحا امِإ ا وهو. . لصنمريمضإ ةنرتفم نكت ا فقولا ريغ يف يا لصولا يف

 اق و ا كل انه آلا نكمي ال عراضملا يف ةعم اهنوكس نال ثانالا نون وأ

 اورفك نيذلا نكي موحن ٌةضراع رح ولو ةكرم نونلا تناك ناف * ْنُكي ل يا

 0 نلف نكي نا وحن لصّتم ريمضب ةنرتقم تناك و٠ نت ) اًماةوحن اهيلع ونوم 3
 ١ فذكلا نع تصاعتف ةك ةكردكلاب تنيتوق دقااب ملف ةكّرلا يناّنأ دع فذحلا عع

 قاس :
 ب ا ا مح اح دس ها م تح ع دع



 (١ اهتاوخإو ناك.

 ال هئم ع ةرجاك رخل لويعم ”نالزوجي ديز يراض كاخأ ٠ ناكرغ اك م نأ هآ

 «روكذملالصنلا قيَع 0 7 5 مدعو د مدقت تا . ينجالاب لصنلا قّدحت الف هيمامت ن

 ىرمح موقل اب ع امال اجديز كدنع ناك ع 2 ًقرظ ربخلا لومعم 0

 ةيلكلا ماكحالا باب يف رم 5 قافتالاب كلذ هيف زاج اًيهاذ
 رت د سو مع 20 ةه سه مح ىاصمص

 8 0-9 2 8 / م 0 5 2

 _عوفرمل اب نيفتكي سيل ذإ رعيمجا ىلع نين صقتلاو
 اناكف 0 و ربل ل رو11  ضادخا ل ريغ اوي ظ م 0 ا م 5 ع

 د, تفتكأ ناق تمار 5 اهعوخرع يفتكت ال نوح لااعفالا هذه عبمج أ 5 |
 ىنعمب لظو لصح ىنعب نراك تلج اذا كلذو ٠ ةمزاللا ل اعفالارئاسك ٌةمات تناك |
 ماسلا و و ءاسملا يف لخد ىنعب ىسإو اليل لزن ىنعمب تابو ٌرممسا ظ

 هك يغب 0 لصفنا ىنعبب كنفنإو لقتتا ىنعمب راصو ضل | ين لخد ىنعع فو

 3 ' نيحو نوم نيح هللا َناحبتو نو 011 يثلل لوقي افافوحن ٠ يقب ب ىنعمي مادو

 و ّىنَفو ا 3 * قاوبلا سقو ضرالاو تإومسا | تماد ام اهيف َنيدل اخو

 0 عطقنملا يضايلل ”ةعوضوم ةصقانلا ناك نا ملعإو * اًئاد صقنلا ٌنمزليف
 لاك » اًريدق ءيش لك ىلع هللا ن ناكو وحن رارتسالا اهب داري دقو .ًالهاج ماعلا ناك

 لخدم الو اًدبا ةمان يفلوزي اهعراضم يقلا امإو لاري اهعراضم يتلا يف انه ةروكذملا

 بابلا اذه يف اه

 ضاق نييحاصلا يني وشلا اا ل ةليساع ريغ نراك كرد

 لدتبملاك نيمز التملا نيبحاصلا نيب ةلصاف يضاملا ظنفلب وسجل ِ دازت دق ناد 5 يا ا

 دق ةنالبجمتل ١ لّمقأو ةيبجمتل | ام نيب دازت امرثكأو - يضاملا نامزلا ىلع ٌلدنل ربخنإو
 .اًديز َنَمحَأ ناك اموحن هيلع اهتدايز نم كلذ دافتسيف ٌيضملا ىلع ةلالدلا ةنم تبلس
 *«روهجلا هيلعو يسرافلا بهذم وهو اقلطم لمعلا نع ةاغلمرفئةيح يثو *اهبف ٌسسايقوهو
 نال اىهيذ ذا وهو“ انها ىسما امو اهرب عصأ ع موتك ىسمأو 6 صا قودي راع

 | ف د هي فرصتي ل أمى ابيف فّرصِتي : باو ,؛ا/أ 0 نر ناكيفو كادلا الو كح امغأ كلذ ظ



 اتاوخاو ناك ا

 أ كلذو *» لاعفالا ل ف لدا يذلا لاحت ن ِ ل 0 رابخإلا ْ

 ديز ناكل ا.ةيف . ىضإو عيص جاو ىسم|و تابو لظو ناكيثو هن لو" ةئسلا يف نوكي امنا
 ناكنا وحن ًطرش عق عقو ام ممضعب ىنتنسإو * امهيب ام سقو الخ دق يلا ىو را دق
 كلذ نوذاهرت 18 *«لابقتسالا ىلا فرصنأ ل3 ةنال دق 4 ةمز هزات الف لبق ن 000 هةهصيق

 لاعفالا هذه يلي ام امإو *< اهريغ لمهجي الام لد يقف نابل ا اك عم ةناريغ

 ةانعم لاصّتا ديني ةنال قالطإلا ىلع هل اربخ يضاملا عقي الف اهيلي امو راصوهو ةتسلا
 د كيفي يضاملإو 1 قاع

 ردع رق هل لءاََح يِبسدَق 5 لكل متي ادم

 3 رو أمي دك وتم 31 اح 3 000 كا 0

 الف ام لعانل 00 اههسا عردب ب لاعفالا ةله عيمج 4 هيلع لخدت يذلا ١١ ادع ترا يأ ظ

 3 لوسنملا مدفن يرجي اك ةعدقل يرجي كلذلو لوعنملاك وهف رحاب + اهيلع مّدقي

 ىلع اًيراج لاازي الف اهوحنو ريكنتلاو فيرعتلا يف ام, * عانتمالاو بوجولاو زاوجلا
 ربخلاب دارملا نا ملعإو *< بيكرتلا دعب امهيلع لخد دق ذانلا نال دّرجْما !دتبملا عم كح

 ةوباوا هوبا انروزيوا انروز ديز ناك ون ةلج عقإولا ربخلا امإو - درفملا ربخما وه انه

 وبا انروزيوا انروزي تاك وب 0 طقف مسالا ىلع ةنم لعنلا مدقن لوبقملاف انروزي

 ىلعربخلا دقن ةي فلثخإو + ندي وشتلا ن ه هيف عقي ال. نيراكالا ا ”هريغو

 عضو مسالا نيب و أمنيب ولطسوت يفو * اهدوجل اهيف كلذ عنم قعر وهو سيلو ماد
 رعاشلا لوقك ةرورضلا يف الا زوج ال هنا

 سمع رعرب يد

 هك [010 اح ذا كاذلا " ةصخغم كيمادام تسلل طال

 رخآلا لوقو
 لوقو ”رلاع .ءاوس سيلف ... معو اع سانلا تلهج نا يس

 امىلع ربخملا مدقت عنتمي و * تملع | اهتالومعم نيب اهعم بيترتلا ظنح بجي دمإوجلا نال

 لومعم مدقتي ال ةيردصملاو مالكلا ردص اهل ةيفانلا نال روهجا قاطو هي رادطعاو اا ةيفان

 اك كانا راك وغ ةعانلأو 20 نلمس يف فلئخإو + اهيلع اهتلص

 ااا ] دفاو»# ارم _ميبجاب مسإو خانلا نيب لصفلا نم هيف امل ةسنم رادخلاو 5
0-0 

- 



 ا اهتاوخإو ناك

 را كِموَر يف تدعبا دقف اوس ا عر نام تمر اذا

 امنيِمحأ وحن اهب ةلوصوم ةيفرظلا ةيردصملا ام اهمزلتف ماد امو »+ يتم «لازب ال نمم يا
 بهذم وهو تي اراك داب الإ نوكي ال < ءاعدلا نا لعإو * اح كما ارد دنا

 حضن مالابو !ا 1 لد راب نوكيف . اًقانثا ةنيعم ادب نوكي الف يندلا امإو. 0

 يننلا فرح فذح |و زاجإو * اهم درع كلفن يل عش لا ابو امرك حراب ريغديز

 نا ب ل تزل انوخ مق باوج يس اعقإو , اعراضم لعفلا ناكو ال ناك اذا

 للامعتسالا يف ٌردان وهو ال

 0 لا ايي عال كي
 ا ةلصألا عتتال اهالف مادام نافّرصنث ال اهتاف سيلو ماد ىوس ام وفرص مهنا يا

 عضو تجرح دق ايعلف سل امو ايتالسسا را ةلصلا | هذهو ةيفرظلا

 ترطب هيف سلو كادويغالاو + اهقلعتمر كذب الإ اهانعم م مهي ل اهنا قة فرحا

 فرصتي ام ةنمو : ردصم الو رما نبت :م لعتسي ال ةناف اهتاو يك لاز وهو اضقان قد

 ارعاشلا لونك اهيضام ]علمي ل اعفألا قه نم فّرضتااملكو  قاوبلا وهران انا سل
 انهض بايعلا لع رركي يلو + اضاع كاسل اء ا

 رخآلا لوقو

 السمر هجلإو ّرسلا يفْنُكفالإو اندنع نمت اللحرآ هل لوقا

 8 رخآلا لوقو 7

 اد كل نلت مل اذا كانأ اياكم دس كا

 ريس كيلع ُداَيِإ َكَنْوَكَو ىنتنلا هموق يف داس لحو لذب
 0 ركام حسد !م ىلع سقف يقاوبلا يف ذ اذكهو

ٌ 

 2 41 و 06 ظ

 3 1 أ ةنسلا يف دق ةبحصت ْناَق يضاَمْل أي رابخإلا| ركنيو
 ةلجلا ىلع لخدت انا اهمال كلذو. لاعفالا هذه ن 07 لعفل اب رابخإلا ركدي فل لأ

 نكت ل اضيا يضاملا ال لا ربخلا ناك ناف - إم دعا يف امومضم عوقو ىلع لدعل

 ندوب اذقن !ييضاللا ىرتقا ناف + نييفركلا ليخدم هو ا اع افرك ةن ركيفاهلا ةجاحأ
| . 
 كل
 20و59 يي: 202095090900 ا 11015151212 ة ياا ا يميااتذ1الايايالالالاتاتاتاتأالاأت#ذأذأذ# ار )أ)زأ1أز1 | | |1002 سما



 ١ اماوخاو ناك _

 ظ خساونلا باب

0 
 اهتاوخإو ناك يف '

 1 لصرلا صقاتي ربل كرر را
 اذن [رأَ 03 م < 34 هَ 0 ِ 0

 كنوع 2هاسم رظ رو عوض هى هرم 3 -

 1 و م ينو سي ماد 2

 21 نما ناك نبل * كقباع) لعربخلا بصتو ًادعملا عفرت ل اعقالا هده نيرا يا

 + ةاحنل اروهجج هيلعو نبيرصبلا بهذموهو اذ نيلوبعم اهتلعجو ةيربخإو ء  ادتبالا

 فالخمي ٠ بوصنملا ركذب الا امالك اهعوفر. عم ُرعث ال اهمال ةصقانلا لاعفالا اط لاقيو
 ٌةلضف كلذ دعب بوصنملا نوكيو عوفرملا ركذ ابعم دقعني مالكلا ناف ةّمانلا ل اعفالأ

 ال

 بإوبا نم هريغو ةبانلا اذه يف بوصنملا دعل ككللنلو أ فل 8م

 يف انه ةروكذملا ل اعفالا هذهو .« هلم يف كلذ تملع 5 ةلضف ال ةلضفلاب اقل ساونلا
 جارو د2 رق لاسفل نم اهانعب تاكام اهب قحلأ دقو» الا اذه نادرو امزح

 اهارجم يرجتش ربخلا نع ينغتست ال يتلا لاعفالا ن ٠ كلذ رخو دنرأو ضو عَجَرو داعو
 اة ااا اال ل ا 0 2
 دك 3 00 000 ا اد

 نر غاقتا ناد "0 رج نم اههبشو 55
 ىنعمي لاعفالا هذه نرال كلذو. انفاس ديز لان ااتررع نوال اتكاعديز لا ظ

 الوحت ءاعدلا وهو ةببش ىف ذنلاب قلو فرم اك ناجل ١ابيفنن بلقنا تيفن : اذا يفنلا

 + ٌكاهاج الغلا ّلازي لهومن ٌيراكتإلا ماهفتسالإو ار ايف لت كو يملاوا ايي
 رعاشلا لاق. اهانعبب نال ارو ىفَو لاعفالا هذهب قحلب و.

 مطنتل يفت ال لام 0 هبابب 0 ارا ءاحرأق

 رخآلا لوقو . عطقتت ل ازت ال يا
| 



 |[ لعنلا

 | لعفلا يف نوكي كلذو ٠ ٍضعب ىلا لعفلا غي نعي لءوخ أمني دق لوعنملا تاي
 |ةتبَرقو اًديز ٌترضحا وحت ٌلعفتسا وا ٌلءاف وا َلَعَف وا َلَعْفَأ نزو ىلا ليوحتب ”ينالعلا |
 | تبهذوحن لعفلا هب قلعت يذلا مسالا ىلع ٌرلا فرح لاخداب وا . ةتنسحتسإو ةتسل اجو |
 أ( لعفلا ناك ناف أ اذ ايدعتف راضدق مزاللا نوكي كلذ ىلعو ٠ ةتبهذا يا ديزب 1

 | ةئحراطو ةلكسملا هَتِمْلعو اًبوث : اًديز تسل م 2 بشنكا ةلاضإلاب ايدمتم
 | يدعنملا نوكي كلذ ىلعو. .امداق اًرمع ةّثأبنو اعفان م اعلا هَ اول اسرلا ةتيتكتسأو رعشلا

 ا يك ةغلث ىلا تمت دف نينا لا يعملو نينا ىلا دمت دق داو لا
 ص رع © مو

 آلَ دق مح فلم هي 5 لع لد ام ةلمجلا بِجحاصَو
 ىرتس ام كءىنعمْلْاو ظنللا يف ىرج دق اهيلع_حشل اي َكاذَو
 | ناكوتغ ةدعبرخآ كح هب قلع دق ر كح ىلع لد ام وه ةلججلا يف لماعلا لعفلا نا يأ

 يا درب وضالا ناولا ف ىركلاوعو راب _مح ىلع تلد دق َناكّنإف . باق ديز

 | ةلبجلا كح تنصت دق ي يبو * اهربخ هيلع لد يذلا ماينلا وهو رخآ .ارماب كح و 3

 | .ربخلا تبصنو "مالا ىلع امل الورعم ًادعبملا تسفر تق اهمال ب ارعالا ةهج نم ظنللا يف

 0 * يضاملا ىلا لاحلا تلقن دق اهمال نامزلا ةهج نم ىنعملا يفو
 | كل ذلو ليصفتل اب هيلع فقتس ام ءاضتتم بسحب ٍدحإو لكربخلإو ادتبملا ىلع ةلخادلا

 ظ ةعاونلا اهل ل اقي
 هامور ”. 7 تاع

 ةكرتملا يف اهم ِت ادرويل ةلمعتسملا ليحل ناب معأو

 هك يرام وييع نقر ملا
 لّرغتت ةدحإو ةعفد اهيلع لعنلا عوقو يف تادرفملا لعتست اكليعتسن يتلا ةلجلا نا يا |
 ماقملا هيضتقي يذلا بارعإلا لحم يف اهتمّرِب نوكتف كلل ذك اهيف لعفلا لع' يف درفملا ةلزنم |
 0 نان د 4 [ ا ل يديم ناجل 1 20 هب اي

 ْ ا ا |

 ظ ظ 1



 لدنلا 14

 1 الا ماقام عفرب ةلكوا اقدام رع ةشظو باق ديز ناكوحن يما
 0 اانألا دتعال هال لعالم لف تيكا + تيآز 5 كلذ دعب

 لا فنا ْ

 عا 6

 0 ةنع 0110 0 1 درفملا ٌبحاصَو

 موكل ”ءزالق ٍلءاف يف 3 ريكا اك

 000 ا سك يرقلا
 ىلع ديزي الو هب قلعت دق ٍثَدَحي بلع كحلا ديني اموه درنملا ف ماعلا لعفلا نا يا

 0 يف ٌرقتسا دق ثدحلا كلذ ناك كاف ةلجلا يف لماعلا ثحب يف ينايس ا؟ كلذ

 ا ديو برضك ريغ ىلا ةزواجت دق نراك نإو ٠ منال لعفل اف دير ٌرفك لعافلا

 اذ 1 ١ مرت ارع دير تصرح اضيانرخا ىلا زواج هيادعت دادزا ارو * دعم

 يقيس ليصفت
 0 1 ا م م2 ر عه 26 0#

 دصق ام بصنأ 1 ذرت ترا اعْفَشَو ارثو هيبصن اف

 ا ايطعت: ارك لد طم ٠ يرعى وزغت سرفل ا رك لاك
 ” 1: اديز ثبرضوحن يف اك اًدحإو يدعنملا لعنل اب بصناف يا
 رابخإلا تدصق ناف * عيملاب لعفلا قلعت ” نع راخنالا كيىدصق اذا كلو. اهرد اديز
 يوك :اف ًالصا ا ا نع لعفلا ثودح درجت نع

 ءاطغالاو وزغلا تابثا دارملا نا ىلع ءانب يطعت برعلاو وزغت هيلا كادتك هرسأب

 ام ركذاف نيلوعنملا دحا تدصق ناف * ىلععيو أ 00 ىلا رظن ريغ نم امييلعافل
 ا لدم امراببعاربخ رم دفولا لإ طعن برعلا كلوتكر خآلا كرتإو ةندصق
 نينثا ىلا يدعتملاو 0 د نع لع يطمت نك راونع ويغ نم هادلا

 ةليايلا انما اذدو تيار 5 دحاو هللا يدعم

 5-5 حز حس ن2 وود وم م ه6

 رج يضْرحن و امر 0 0 يسد لوشلا اطشماو
 ةهرو

 0-5 ع 1 5 5 0 د

 1 لا كا كيئدع كييسست 7 7 للا



 ا _ لعفلا

 باهذلا اهب دارملا حاورلاو 00 وحن لكشي الف . "مك ًالبقتسم وا ٌموُقِكآلاحوا
 نه نم ة يذل |نامزلا ا الاد لوالا يف احابص

 يف لخاد ريغ كلذ نال ِهيلعة ] ادلا  امسالإو نامزلا نع ةفلسنملا لاعفالاب الو ٠ ةنمزالا

 يف مركب لاخلا ىلع ا طل امنإو سي سا اماما

 عوضوم يضاملا نا اك“ حسالا ىلع ل لاملل عوضوم ةلكل ان اضيا ل ابقتسالا لتحت ةنال لصالا
 ةنمزالا ليف ماودلل لرعتسي دق عراضملا معو * ايس املارمآلا او نامزلا نم ىضم الل

 ةيرغ انيم از يفتي اعود دعورك كلذ لكو. تيىو يبحيلل اوحن ةئلثلا

 يضامملا ىلا ىلوألا عم فرصني ةناف تلو ّن ىيشلاو 11 قادأ وأ. 0 وهو ثومأ

 ظ ءاشن الأ لاعفا يف فلثخإو د١ يقيس كسر اهقنساللا ةثل انلا عمو لاخلا ةيناثلا عم نيعتر 12

 امأو * هيف اطولدم : عوقد نزع 1 الا لالا لا فرصنت اهأر انخلاو ثعيك يعاقيإلا

 لايقتسالا نادزاههمضن يف فالخالفهللا ك كيحريو كل مارا ا
 ةهص

 هامل راض ار“ و و يعامل لق
 011 رسم 2 2 3 0

 0 2 78 - 4 رك 0 ط

 هدحلعال ر ذاق ينوتكا م ا 1 9

 لوتت عراصملا ةمالعو: ثق وحن ورخآ يف ريضلا ه ءان لوبق يضاملا لعفلا ةمالع نا يأ

 ةدرغملا ةبطاخخلا ءآي كر ”رمالا ةمالعو٠ م ١ يي سيفنعلا نيس

 لوانت رمالا ينعم هيف درفناول 1 هت دح ىلع اوم رحإو لكأل يوُق ون امم 5

 لماتف. نيبهذتك عرا فلا لوانت ايلا تدرفناولو ٠ لازتو ةصكلعفلا مسا

 لعنلا لاعا ىف
 5 0 6 207-2 ع مد ةكتساعا 2و 62

 يدتبت مساب يف ذإةلميجوأ درفم يف لبع اينح لعفلل

 ةلجج يفوأ ٠ اديز ٌثبرضو د هز ماقول رغ يف لولا نيكي نادال لف لكنا ا



 لعفلا ا

 اال 11 فاشملا نيكي نأ ليمرتلا 0 ملا اك ىلع ناف رعم 0

 ةفصلا وه ةلكسملا هذه يف لصالا مال لية و. يدك انس لجولا براضا ل

 فئكيلا ومازاتسال ةفرعملا عمالا جي ال اهب بصنلا نال اهيف كلذ طرتشا دقو ةهبشملا
 يف اهارج ىرج ةفاضالا يف اهيلع اهريغ لح 1 . ملعتس اك عز 4 فال ّ : ارركانملا

 كح اها لأ نم هيلا فاضملا ٌولخ |وزاجاف ةلئسملا يف اوعسوت ما ريغ + ضيا كلذ
 هيف اهدوجو مايق ىلع < 15 مالغلا هجو نسحلإو لجرأ | دبع براضأ اك اهب صم ىلا

 فراغا اك اضيا تدعبا ناف . دحاولا 2 اكمال ال هيلا فيض اام يف اهدوجو 0

 نا ضيا |وزاجا منا ملعإو * روكذملا ليو تلا دعبل ةفاضالا تعنتما لجرلا دبع س
 رعاشلا لوق هيلعوومالغبراضلا لجرل اكّلأ بو 000 0

 الاون كنم جرا ل ناو فم ووفص ةّدححملا تننا دولا
 ديعلا براضلا وحن زاجو * هيل تفيض دق ةناكفرهاظلا نع 0 نال كلذو
 ةنمو لئاوالا يف رقتخي الام اهيفرتتغي يناوثلا نال فوطعملا ىلا ةفاضالا عانتما عم هيبو

 5 رخآلا لوق
 امافطا اهتلخ حرت اًدوع اهدبعو ناجل ابا بهإولا

 تر دق ناف ديز ٍلجرلا براضلا امإو. .ديزو لجرلا براضلا زاج كلذ ع ءانإو

 ءافئنالز راج ناي ةتردق نم ]كا مقوم هعوقو يضتقي كلذ نالزوجي ال الدب عباتلا

 لمإوعلا تالومعم ركذ ىلع ةثلثلا بإوبالا هذه فيس انرصتقا اننا لعإو * روذحلا اذه
 هباب يف اهنمدحإو لكىلع مالكلا يتايسف فورخلإو ختلونلاكةيعامملا تالومعم امإو ةيسايقلا

 لالا كك

00 
 2 لل

 أ ءاقك اًيضام نامزلاب عضو نرتقم سفن يف ( 0 - لد 2ك ظنللاوه لمعلا نا 00



 لال ةفاضالا

 ادد وم دبع هني خرط سيل سكك أاَمَو | 1 تلو كا ا ا
 بس ىف هد اع توفل كتر عل نم اصيلخت ليقَو ؤ

 الورعم هيلا فاضاإو ل ًايةنرتفم ةببشم ةفص فاضملا نوكيف هجولا نَسَحلاكن اك ام نا يل
 فذحي فخ ةهجو نسحلا ةلصا نال. ريض ةنم فرذح دق ةنا ىلع «انب ةتفاضا يحن ا
 مالل اب اهنم ةربغلا نال ريمغلا نم تفخا اهتاف لأ فَ ن نإو ةنطلا ىف ةراهسإو ريبخلا
 ةدعاقلا فالخمي ةتفاضا نوبكتر ؛ مهنا ليقو + ةكارش ةلكريملا 202

 ريدقت ىلعو . هب اهطابترا توفيف فوصوملا رومض نم ةفصلاولخت هجولا عفر ريدقت ىلع ةنال |
 اهالكو ةيدعنملا ىرجم ةمزاللا ةفصلل * ارجا هب ٍلوعنملاب هليبشت افلكت كا جاني ويصن

 ماا كلذ لك نم ضصلخ فيمحَأ اذا. ةعانصلا يف ”عيف

 الَدْعأَف هي بصتلا يف نكعلاك اليح هيلع دبعلا براصلاو
 براضلا وحن هلو.عمىلا ةفاضالا يف ةهّبشملا ةفصلا ىلع لمحل اب نرتقملا لعافلا مسا نا يا
 ةيباعملا نم اهني 1. هجرلا نسحلا وحن ابي بضنلا ى ةيشملا ةفضلا هيلخ كلو ع دل
 نردل تروق نكي ل نإو ةتفاضا !وزاجا رابثعالا اذهبو * وعضوم يف نا

 ىرت اك هلصا ل 0 امهم د دحأ او لك لمح ف 0 ةلذاغلل 8 ةفاضالا

 ركحسلا لع لوح ينو« اريسملا لضو تحير ١
 رابنعاب يراضل اكلصتملاريمخلا 0 ةسفاضا صن لأ فّرعملا درفملا لعافلا مسأ 1 يا

 | بصنلا يضتقي ينعملا نال يليا تراضلا لاقي ناكف ةفاضالا لبق الصننم ناكريمضلا نا

 نأ ليقو * ةفاضالا تزاج كلذلو ًالضتم هلعحم ظنللا فنخت ٠ هب ضخما ريمفلا وهو

 اك ةفرعملا انه يع 3 أهنم نيونتلا فذح رابنعاب ةفاضالا زاوج ُِ لصالا 2 جركنلا

 أ نيقّتحْلا دنع رائخلا وه لوالإو ٠ هجولا نّسَحْلا ىلع لجرلا براضلا لوح
200 

 مي اهيل يرتد لك ثلا نع
 للامؤأ مام فاَبنمْوَم لوألا ينال

 عيدجيالف انيرعت ديفت ال اههال ةفاضالا هذه يس عنتمي مل 0 لأ لرخم نار



 ةفاضالا ١14

 00000 111 |: هريغو نيوندلا نم ةفاضالا لجال ةنم دقني ا ظظفلل اهي ادخن نآلأ
 ةيونعم ةفاضالا تناك دوجولا ئرابك يضاملا ب دير[ ناف + ةيظنللا ةفاضالا ال لاقي
 ١ 184 كير أماامأو ا * وف ذحب فلي ان ةتجل الف ملعتس 5 لماع ريغ فصولا نال

 ”00 اا وأ لاما ض اجا ةيوتعم يف يضاملا بناج هيف ربثعا ناف ةريشعلا يمانك

 ةنصلإو . رم 5 لعافلا مسا ود روكذ لا فصول اب دارملا نا معإو *«رانخلا ومو“ ةيظنلف
 00 ادم ةنصلا ناريخ - مالقلا بورك لوعتملا إو - هجولا نسخ دب ةيبشملا
 * نيّقَرطلا ناعبجت كلذلو اهّبحاَص فالخي يضاملل نيعتت ال اهنال ةيظنل الا اهتفاضا
 دنع رانخلإو . موقلا لضفإو ّصللا بّرَضك ليضنتلا لعفإو ردصملا ةفاضا يف !ونلئخإو
 00 3 ]يذلا فطولأ امإورج هيوبيس يهذع وينو دي رشم اهنا نيرثكال
 ىرج ىرج دق ةنال ةب ونعم هتفاضا نوك يف فالخ الف ريمالا كولو يضاقلا بتاكو حن

 اا ل لذا ردقي ال ةناريظالاو انه فرح ازنادتتا ف تفلئخو ع ةفوصوملا ءايسالا
 ا 51 ًارابنخا وهو مراهطا ىلا لوبس

 يلطننملا 3و فد :هم لو 1 ريكشنلا نع 3 00

 راع كلذلو ديار براضك ةفرعملا ىلا هيا اهل خس لازب ال فاضملا اذه نا يا

 هيلا فاضملا نع لصفنملا مح يف ةنال كلذو. انزلت راع اذمارخ وكلا تصد
 نم دافتسي امنا فيرعتلاو 5 امهيب ًالغاف ناكلزرب ول ةناف ويف رتتسملا ريضلا رابثعاب
 ةيقيقحما اط لاقي كلذلو ةيونعملا ةفاضالا يف اكاهداّتإو وبلا فاضملاب فاضملا لاصتا

 هذه 0 ةضخلاو
 ون 0 3 100

 فذحب اهم 01 570 | فضي و
 6 ُ 2 ل

 اذ د 6

 لزخدق نونل د قرض فو لير براضلا منَ
 ديز براوضوحن اكةيلا يفواو ما لمعي ماذا ريس ةفاضالإ هذه نأ يأ ظ

 تليعتسا امنا اهنال كلذو. ةيعض وم 8 ونا يوني دنا ا ونت برإوضيف ناف

 55 لاقي نأ زو* َ كلذلو اطاعتسا عنتمأ تفيذخت اهب لصحي ل اذاف نيزؤتلل

 ركب رئافلا اودي دزوفلا * فالخي . 0 5 2 نك م وهراغلا نال ديز



 ةفاضالا ١1

 لش مل يركب امتقالح ٠.٠ يلرايتم كطفل اماني نتلوا 1١

 لمشي وهو ٠ ينبه و لعفب كمل ةيلعنلا ةليملا ىلا فاضملا فرظلا 8 رانخمةنا يأ

 رعاشلا 0 امكايلصا ٌةثرانب ناك أم
 راو ةيسيشلاو ةحأ املأ ثلقو . . ابصلا ىلع بيشملا ٌتبتاغ نيبح لع

 رشا | لوك ءاضرا ا ناكر
 ملح لكنيبصتسب َنيبح ىلع 2 ل ل

 رخآلا ل ةردصملا ةلحلا فالخي
 ُرجغلا مطب اًئيح نم ابصلا مسن ينجيهكولسأ ٌنيح اذه ثق اذا

 رخآلا 3 ةيهسالا ةلح]و

 ليلق ماركلا نيح ىلع“ 33 ا لربع ىلع ل١

 ةنا لعإو < نيّرواجخلا نوب ةبسانال اًبلط نيرثكالا راينخا يف حرا اههيف بارعالا ناف
 نوزراب 2 خوي و اينبعو لك أر اك اًبرعم نوكي نا نيب ةيمسالا ةلمجلا ردص يف قرفال

 مسا انه فرظل اب دارملاو * لعفلا فالف اًّمح ببَرعم اظفل نيم تاكدناو مسالا نالأ
 ىلع بوصنملا يف لااعتسالا اذه يرجي كلذلو . طقف هيف لوعنملا ال اًيلطم نامل

 نوكن ال نأ ةيربخ اهنوك' 6 ةلمجلا يف دعم *« ةلثمالا يف تيأر امك هريغو ةيفرظلا

 ريدقن هل اهبال هيف ذيز < اج موي تعج لاتي الف فاضملا ىلا دوعي ريض ىلع ةلعشم

 ردصملا نم ريض هيلا دوعب ال 15 فاضملا ىلا ريض اهنم دوعب الف ثماع اكردصملا

 ٍسنل سفن كلم: ال موي وحن ينن فرحب اهيلا فاضملا ةليجلا ترردص اذإو *ديلا فاضملا
 سجل ةقانلا ال كرما ناك ناق>ءاننلاو بارعالا دك لشابسم فاضإإ 0
 ىأ اهئاغلا ىلع عفرلاو . ءانبلا ىلع فلا اههسا غي زاج درب الو رحال موي كيتا لوقك

 نيقياضنملا نيب اهضارتعا ىلع ٌرجإو . سيل لع اهاعإ

04 

 ةيظنللا ةفاضالا يف
 هس آ هاك 0-_ 2 2 حج اوه 50

 ه1 يب افيع ةليخأ ..نكنسملا نسال
 ردي ز براضك هلوعم ىلا فاضي يضاملا ىنعب سيل اموهو فصولا نم لماعلا نا يا



 اعفسخل ١1

 ةام ل ةلص اال اع الف فورظلا نم اهريغ يف هب فرصتي ام ءيشب 0

 لل لافاضتف ذنمو ذم امآ ك1 ىتبت كلذلو .الاح الوأ
 ٠ نيموي ذه ةنيأر اموحن لوق يف درنملا ىلا ةراتو نا َلَحَر ذم ةنبأر اموحت ةلمحملا|
 هيأ رام لاقيف ”حالا ىلع هع اربخ اهدعب دخلا عّفريف العن ةفاضرلا نع نامل

 ىلع ىلوالا نالقدنب“ اهو * رحلا فو رح بابزذ هل ما مامت ا 000

 بوصتسا كلذلو ىتعمو اظنل نيتيف را ديمو ثم اههقف|وم. "مضلا ىلع ةينافلإو نوكسلا

 انعقاوم عيمج يف ءانبلا اذه

 ينبذق َكاَدكَو اًعوط فاضي نمّرلأ يذ ْنِمَف رم
 ال لوم دارك ىلا ةتفاضا زومت نامزلا فورظ 00 فّرصتملا ميملا نا يا

 ترج لاقيف -ةليللإو مويل اكأم صاصنخا هل امو ٠ تقولاو نيحاك ةئبلا ا صاصنخا

 مازهنا ةيىريخو كزع ع ا لع: عزم نشحن كيوفاو نياز + اج: موي

 2 ىلا ةتفاضا زوجتف ذا ةلزنم نوكي نقال هي دي راسو يخت رم اك شبجلا ظ

 اا وا وحن ةيلعنل اب صنختف اذا ةلزنمب نوكي ليسا 0 0

 عم ىلع ةلهشملا ةيممالا ىلا ةتفاضا مهضعب زاجإو. ء اممالا ىلع لخدت ال اهنال موقلا
 هذه تناك اليود“ ىنعملا يف ةبسانملاب ءافتكا نونتني رانلا ىلع مث موي وحن ل ابقتسالا
 موزل مدعل لصالا ىلع بارعالا اهيف زوج تراك ازاوج ةلمجلا ىلا فاضن فورظلا

 ال001 0 لضال) يراك ايو ا+ ةيلبم اهلك لمجلا نال ةلكاشملا دضفل ةانيلإو - راقتفالا
 + ءانبلا ةكرحو بارعالا ةكرح نيب ةبسانملل تفلا ىلع اهثوانب ناك ب صنلا فورظلا
 باذع نم رق هيلعو ىرجلا اذه اهعم يرجت 1 قا فايقت فورظلا هذه قارب لعأو

 يف اه اهعهجاشمل ريغو لثم اهيلع تّليحو + ءابلا ىلع تو بارعالا ىلع موي رحب ذكي
 نوقطنت كن أ املثم قناع كاك واعمل تاون أ وام لإ اهنيعل اقا كلذو . ماهبإلا

0 0 10 : 
 ٍلاقوأ تاذ نوصغفي ةمامح تنفطت ْنآَريغ اهمّبرشلا عني ل

 اا اك ةلينملا رم كيبسملاراتسملا لل نيتفاضم نانوكت دمت ايقال كلذو
 اههقفو بارعالا ىلع ريغو لثم عفرب ةبالا تئرقو ثييلا يور كلذ ىلعو ٠ فورظلا

 ا



 ااا ةفاضالا

 215, 4 ىرتس از دلمملاب البراد لع ةيزيخلا ملدا قا فاضي كقوراحلا نفس نأ ل
 ةانبلا ملت يو . نامزلا تقاورظ نم اذإو الو ذإ و ناكللا فوط نم كنج ناجح
 ذو ديس ارعأو نارك لل كاضب ان انه نا ريغ ل211 :زاللا اهزاتتفالاب وجو
 6 ثازنو دل 1 ع اخ )انين او اهل وهو ةيلعنل اب صنخي م اهنمو
 | . ورع أ امل د كيتو. رْوقاع موقلا ذإ ثتررفو ديز ماق ذا تمتوأ. لزان 1

 دقو. لعل ةليحلا ىلا فاضت نأ ثيح يف بل ااغلا نا ريغ * 507 رح 5

 رعاشلا لوقك درنملا مسالا اهدعب 5

 رئاعلا ل: ثميح يضاوللا لضيبب "٠ , معرضا دعب ىخلاث سيح ”موعطنو
 . ىغالا ىلا فاضت نأ ذإ ىف فاقلاو * ميعصلا ىلع ربخلا فوذحم 0 كانهوهو

 رخللا لوتك عراضملا ىلا فاضت دقو

 م ودا 0 3 لا

 راءإو * 0 عمألا ةيناثلا الو يضاملا عمالا | اهم ىلوالا لبعتست الف اذإو م
 دا يف ًالصاح ةيربخلا نوهضم نوكأ هانم اذه يف ةيربخ ةلملا نوك لوطرتشا مهنا

 ظ ةقيتحلا يف ةفاضالا نوكتل ردصملاب انا د اومزتلاو *«ةيئاشن الا فالخي هيلا ةبسنلا رص

 فوررظلا نم ابفداري امب امعم طا 3 م ا اهكح ىلع درفملا ىلا

 0 ريشلا سلج ٌثميح ٌتسلج يف ردقرف . درنملا ىلا اهتفاضا صقل ةفّرصنملا

 اولا نيففا همايق نوح دي ز ماق ذا تمت يفو

 2960257 يس ا د 2 هد أ 202

 ين 2 لق ةر ا كاأذ ذنم اذ يف و ثيح ْنَدَل وفقت اجر

 ةلوق كل م ثمح فاضن 5 لأ 5 دل اوفاضا 3 مهنا يا

 أ اوذلا دز وك ا ةيقورو نيقار تاوغ عوض

 ع اهلل عم ن راضا لع اهدعب ه وص طقف 0 حم اخنل ةفاضالا نع ابعطق عمسو

 ظ رخآلا لوق - رانخلا

 وزع نيك 006-9 0 ول لم ربلكلا َرَجْرَم ريحا امو

 ال اك ند قلما نراك ر اغا 1 عوفر( ةودع كيقولا ناك نحل ا

 لطم نيكملا 0 "4 صا وهو لصالا ىلع اهّرج زوج عم كلذو

 الو ٠ ةياغلا *اره|ويقيفرافلا وهوا اًدحاو دل اهتسا مّرلت اهنال فرحا هش د 2

 هه



 ةفاضالا 1

 صن
 عقلا ءاي ىلا فاضملا يف

 ل 3 ةارهر اح فرك ضل | اس د

 فلالا الإ 1 هريغ هْعْدَأَو و *ايلل ا دك 4 ةيشلا و 2كم

 01 ال قرح ليعمل زفت لبق اموهو ب هيشلاو 0 رخآ نا يا
 مغدأ هاي وأ او: ناك ناف ا . اهتبسانمل م اب ءاب لا بفض اناذ

 هَ

 ريغتي مل أذ ١ تاك ناو . يالغ تبرضو يضاق < اجي ااسوا ٠ . يب و 2 ْ

 يامالغو ياتنك

 "جب بككسلي كو 8 زلط زل د7
 كك 0 وقدل دب افق نوك 20 6 راق

 نا ىلع ةآنب تنل ١ اهيف زوجي 00 الايقام ناك اذا اهلا فاضل مكمل هاي نأ ىإ

 رعاشلا لوق كلذ ىلعو ةدرنملا تورو عضو 2 0 كب 0

 ايداّوف هيام َضعب اهيلع ليغ 0 ا
 لصا وهو ظنللا ىف نخا نال ل اعنسالا ىرتكالاو رجالا وه اهيف 000

 لع اصرح جل | جمةيف رجاتلا ي لي تروم رك اهدعب عقي لام كلذو * ءانبلا

 ام أو *ىرت اكرّوصلا ضعب 3 ىلا افاضم اهيلا فاضملا نوكمتونل اعفدو اهنايب
 ا 212 لاقبف نيكاسلا ءاتبلأل اعفد جو اهيف تنل اف انكاس اهلبق ام تاكاذا

 ام نا ملعإو * عيمجلا قااهضت يرساح فونا ةسرأو يدب الك تس و يامالغو|
 اذاف 0 ىلع يف ب احوتنم ناك نإ نازي رك افورغما راك ناعايلا | يف تدل فرحلا ل

 ءانلا 4-2 قطصمو كوخ !ارسكب يب + ليق َنوئطصمو ع نونب ففيضأ

 لصف
 ةلجلا ىلا فاضي ام يف

 ردصتل اي اهليوأت ٍِ د اا فلات
 َ 00 ل لذ مس هب



 005 ةفاضالا

 5 ظنا نود طقف هيلا فاضملا ىنعم تيونو ء اممالا نه نم ىنعم ةتنضا ام نا يأ

 رعاشلا لوقو لع نمضي رع تحت نم بمقأ زجارلا لوق هيلعو. لاخلا يف اكمضلا ىلع
 غارو ارو نم الا َكْقاَقْل ْنُكي لو كيلع ْنَموُأ لانا اذا

 رخآلا لوقو: 0 :

 لست يغالتفلكسأ ل عْنَمَل ايرَوق ذيعأ وجت هب اباوج
 رعاشلا لوقو .ذعب نمو لبق نم رمال هلل ةعبسلا ارق كلذ نمو

 ُلَوَأ ما ودعت اني م لجل ل يردا ام كرم
 نم بأ ىنعملا نال انعم يونو ءامسالا نه عيمج عم ةظنل فدح دقللا فاضل ناق

 فرح 1 اهنا يناياعلا الاكل »أرح الهو وريغ الو رباجت عار و

 ؛ تاي احدنا روظنم ريغ هيلا 3 ظ
 لحال رم طنا ف فاس اكسل < روم طاس سس ز) ن6 ص

 روغ برم قبل فاضملا ىرجع *اسالأ قه ترج ايا لا فاشملا ظنل يوت نق با ظ

 نم مهضعب ا أرق هيلعو ٠ رك 2 دوجوأ اردتم ةنأل اههبرك 4 دكان ظ

 رعاشلا لوقو . ءدعب نمو بَْلَعلا لبق نم يا رسكل اب ردعب نمو لبق

 ثفطاوعلا ولع لوم تنطَع اف ةبارق كوم لك ىدان لبق نمو
 اًيلطم ةفاضالا نع مُطقتف اهاصا نع جرخت دق < مالا نه نأ معو » كلذ لبق نم يأ

 رعاشلا لوق كلذ ىلعو ةدرفملا ء امسالار 1 رذقيحو رست

 تارثلا الاب م احا ةليقذبك تاغ غاسف

 2 رخنالا لوقو .

 ارهخ ْوّذَل ىلع اًدعَب اوبرش اف 2 قدونَش دزأ دّزالا انلتق نحنو ظ
 ةيدعبل |وةيلبفلا رابنعا ريغ نمرخآنملا نامزلا يف لوبرش امو مدقنملا نامزلا يف تنكو يا
 ارظ يفو ضع لييقلا اذه نم نا مءاو * يئاوبأ ما نا و هنيعب يش ىلا ةبسنل اب

 رهد ” 2 ع ةلعفا ال ملوقك د كدي اف تم يظل د ترم

 اعلا لوق هيلعو ةفاضالا ن نع تَعطق اذا رهشالا يف ّمضلا ىلع يبو: نيرهادلا

 مك ع رجاد "أب انفلات أ يدا نابي يعيضر

 تيرا ناك ملا مسا امرثكأو



 ةفاضالا ١١4

 معيلا رباَهَو َرَبلا كالا دج منغ وق لك ميو نإ

 رعاشلا لوقو

 دنا ةهبجو يعارذ َنبب ا ضراع 34 نم أي

 زجارلا لوقك يفاضم ريغ فوطعملا نوكي

 ميدلا لبو نممتنأ وا لثمم مسن تعمق ياس ظ
 .ىتش يش اوما هيلا فاضملا نم بستكيفاضملا نا ملعاو + ةنمعفنا وا متدلا لب و لثب يا

 ةفاضالا يف ينآيس اك ثلا عفرو فيذختل اهنمو٠ 51 كاما فيرعتلا اهنمأ||

 ىحن ةرادصلاو . ليملا لك |وليمت الوحن ةب ردصملاو . موب لك ث مع وحن ةيفرظلاو ٠ ةيظنللا
 00000 ايل هالو ددقلا باب ىف يابس اك بارغالاو: تقأ ماتا |

 لصف

 ةفاضالا مزلي ام يف

 است انأ فاضي امم لأ ةلال دلا ل١ صقات 37

 ه2 ع ه 011 7 نا 1 3 6: -

 00 اق لكك وعم. نبضي اطنل كلذ ثيني نر إق ]
 لك وحن ةفاضالا لبقث يقلا ء [مسالا نم هب داري ام ىلع ةلالدلا صقان ناك ام لكنا ياأ
 َنَظلا ضعب و ثوملا ةقئاذ سفن لك وحن اهب ةتلالد متل ةفاضالا م راي اهرئاظنو ضعب ءأإ

 0 اك اضنل ةفاضالا 0 0

 ْنِمَض ماهيإ قع ] قْرمَت 0ك ٌرياغاج 1

 فكسرال قار هلام د قوتيو رك ةرباخلا لع < مسالا هقح 10 نا يأ
 ناف . دنه لثم ةأرمإو رديز ٌريغ الجر تيأر وحن ماهيإلا فيس هلغوتل ةفرعملا ىلا هتفاضاب |

 ةكبدلا هب تعنت نا م كلاذلو ةنيعم تءاذب صنخم ال ةنال ًالوهجم لازب ال امهنم الك
 هك ا

 "ا < رظ سس اة مصر < سوم عصرا واج

 0 2 ىنعملا يونتف 0207 1

 ا ل - 000 د لو 7 ا
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 ا ةفاضالا

 كرد اره ةسرزر زاك ةينسلا يف ةكراشم اعاةرإف ام للا فاتخيف ديف كراش
 "أ رعاشلا لوقكذلذ نمو !. مق نزامد نسق نام

 رناي نيترفشلا يضام ضباب 2 مديز َس ار اقنلا موي انديز الع

 يف ريك وهو ٠ كلذ ريغو ةحاصفلا .نابحتو ليختا ديك وب رشا ام ىلا فاّضي دقو
 كا

 كلاتك اتم يذم ١ ىدل ناد رشد 31 ا ظ

 ىبح راد آو ل قلك اك لئلا ىلع ٍفْطَع ْءَمَرِحَو
 ةلصاناف - ل انملا يف اك ةنع هتبانإل فوذحلا فاضملا بارعا لمعي يلا فاشملا ن أ

 + بارعالا يف ةمكح يل معان لاقت هلأف فاضملا مقأ ف فاضملا فرذح ايلفردلبلا لها ٌثلأس|

 ةلزنم اليزنتل اا ف ان ا و يا ابس يدايا |وقّرفت مشوق ليبقلا اذه نمو |

 "يلع وهاس ىلا اهتفاضاب ةفرعم اهنوك عم ر 6 1 اهولعج .و فوذحلا فاضملا | ٌْ

 يقب ىنعملاو ظنللا يف هلثم ىلع فطع دق فوذحلا فاضملا ن ناك اق نا كولم ضعبل|

 2 لصالا نان“ ل اهلا يف اك ةماقم فطعلا فرح او 950 ْ

 لقت راك امكارو رجم هيلا فاضملا يقب و فاضملا فز ىح راد لكالو يحي ىتف ظ

 لوقو. ل ىو ةيحت < 2 3 2 أم ملوق كلذ ىلعو٠ هنذحأ ظ

 رعاشلا ظ

 هعئاط َوهَو ؤرمأ هينأي ٌر هلاذلم ' ٠ سلا ةكرح . ريخلا لغم دأ لو

 || ماهغتسالا دعب وا ت تيازااك ىلا | دعب نوكي نا كلذ يف بلاغلإو +ّردلا ل الثمالو يا

 رعاشلا لوقك ْ

 ارا ليل يا دقوت رانو ”.' ازما قيسع ريا لكلا
 ْ مضعبل اقالخ ويف اًطرش سيل كلذ نا ريغ ران ٌلكو يا

 | البلا نبأ هاوي اك اصر .: .الزأ نخاف ينرالب وددحو
 ظ ووحنو نيونتلا نم اًدّرجي يا ول اح ىلع فاضملا نوكرتيف هيلا فاضملا نوف ذحي مهنا يا

 ا فوذجلا لغم ىلا فاضم هيلع فطع اذا ابل اغ نوكي كلذو- فاضملاركذ عم ناك اك |

 ظ || زجارلا لوق هيلعو . هب قوطنملا ةّوق ف فوذحلا لعجي كلذ نال لاخلا يف اكىنعموظنل
 اهسشاسلاسلا طصمشسمسملللل



 ةفاضالا 7

 ه 2
 20107 ا ا

 ىلا 0 ”< ع 3

 "ذكي انم ةيبنت | 0 رات فعلا 1

 عيجاو ةينثتلا نون وهو كا مث ”اه هني الو نود كا لبقي ال فاضحلا نأ يا

 00 لاو دير الفك كلذ لكن م درج مسالا ةفاضا تدير 0 امم وأ امو

 تاروكذملا هذهب متي ام هيلا فاضملاب متي مسالا نال كلذو هلع عوف 5-95

 يذلا نيونتلا نا ملعإو * دكتم وهو نامامت مسالل راص دق نوكي الجل ةنيبو اهنيب جيالف

 . ديز مثاردوحن ىلا ديفا و 0 لاك كلاش نما

 ىلاعت هللا اش نا امهيأب يف يقام ام نونلا | كلذكو

 0 صيصتقب نم 4 كلو فرع 1 هد ا

 00 ا |نكراا  كع فرتل لأ أي لكلا
 0 ىلا ا .كيبز مالغ ع 5 امطير فّرعتي ةفرعم ىلا فاضملا نا يا

 آ ارا كدت ! هل ادي ودعم ةفايضالا هذه يد رابنجالإ اند 0
 نيفاضملا نيذه نمردحإو 10 ف دعب ١ كيلا فالك ضيصعل ا وا, تيرسملا فو

 يضتقت عركدلا عبو | يع يضنقت ةفرعملا عم اهنال اًقلطم 0 للا

 "عدتم اهالكو لا نوما نم 2 00 قي
 5 ع

 ال وا فيض 3 هضأ نإ ةقاضإ هلو تنال أ رع ان 1

 فوصوملإو ة ةنصلا ّف ا عال نيب تاذلا د ثكييح عقن ال ةفاضالا نا يا

 بوسنملاو ىسنن ىلأ 5 يووم نوكيف رخآلا ناش - نوكي اىممردحأ او لك نال كلذ نحو

 0 هاي لزب ٍزْرُك ديعس وحن كلذ نم درو ام اأو « ورع لا 0 8 هي
 مسالا هيلا فاضملاب و ماوه لوا افلا د11 لي نع انت قالخأو ا
 ةفاضالا أو ٠ 0 ا اا ناك ناانلا ظ

 ا

 يف ةنصلا ّنأو ٠ < اقمحلا ةّبحا ةلقب يا ةروك ذا ةفصل اب فصُو دق فو ذم ىلا يناثلا يف

 ووحنو ا يؤتك راصق سندجلا ىلا انانقم غو نتاج دل اك كف 3 ثمل اغلا

 سمور هع 2 اك و 0 5-5 0-0

 0 ال يك اكلم راع كاريشال فاضي دقو

 عوقول نوكي كلذو ا كلا كفا لكلا يونم فاضي دق مّلَعلا نا يا



 7 ةفاضالا

 ةفاضال اننودز ملا تأت

7 
 ةيونعملا ةفاضالا يف

 را ل م دي ل ا 0 ص
 0 - 2 02-1 مل 6 -7

 1-0 .ه ]ل < 11 0 7 7

 رثالا فرخ ذي يق ل ريسيفر ا ين ىلع ل

 | اًيلط هيلا فاضملا بلطي ةنال فاضملا مسالا كل ذب ضتخم مسا هيلا فضا اما

 كلذو هب هيلع موكحم هنأ ثيح نم ءردلا اديملا بطب امهزلا بوست نإ[ تح
 مالغلا ىنعمب 0 مالغ نال ٌرحلا فر> ىنغم ةين ىلع لع نوكت ةفاضالإو * لماعلا قح وه

 فرح ىنعم نمضن دق نال هيلا فاضملا يف لعب فاضملا نا ليق كلذلو. ديزل يذلا
 فاضملا الا هيلا فاضملا يف لماعلا نوكي ال نيلونلا الكل عو *« لمعلا ىلَع دن يوقف ترحلا

 بهذم وهو . هلماعب الا لصتي الريمفلاو يمالغك هي ريمفلا لاصنا ليلدب عتااوهو |

 97 7 وادولاو 2-----

0 
3 

 0 يلا
 م لَو 5 0 2 وك 5

 هم 2 - ه- مام رمم 0-6 3

 ا را

 هل اقرظوا 0 مك فاضملا ناك ناف يا

 يلامرديز ديسك اهرايلكا نكي ىحاعتجت ءاللا ممثل ى تف لا ا
 ا يف اهعم ماللا رابظا نكمي ال دنع ناف .ورمع دنعك نكمي ال ثيح اريدقل
 فدارب ام ٠ عم اهر ايظا ةصو اطول دم وه يذلا صاصنخالا ةدافا رابنعاب ىنعملا يف ىونَت

 ءاضتقا يف ايش رّثوي ل مقرا قلمزإل هنااا نرك ارحل * ووحنو ناكم دنع

 ةنال نيودنلا عم *انب الوم طاعتس 5 فاضملا ىرم نيونتلا ةلزنمب هيلا فاضملا نال ء ءانبلا
 58 بجو 0 ٌيِونَم ريغ ظنللا نم هيلا فاضملا فؤح اذا كلذلو . ا

 هيي فاضملا



 يبغا 14

 ناف. لاجرلاٌلففاثيز لايف اًمودجم هلا فاشملا فيرعت هرعإ نا ةطباضو ٠ لجر 1
 هيلا وتفاضا عانتمال الجر سانل | ٌلضفا ديز وحن بصنلا بجو هريغ لا للبفا/ ففيشا

 هنن ص سل

 ردتف . ا

 َّ رشعٌنايتقلا 0 3 ديال نامت كرر

 ا اخ تاذإ لا نايل الدبححأنل كل ريما

 ا
 ءؤيطنم 0 أ ان اخ لفل ا لاو

 هب اهريسفت ىلا ةجاح الف ةلبق 1 م 1 دك يي ريشا ناد

2 
0 1 3 0 1 
 الشم اًبيطَخ عكا تاذ ىلإ دصقلا لع ّقتشا اهبرو

 تاذلا هب دارملا نوك ىلع 26 ل وحن اًهيشم عقو 8 زييمتلا نا يا

 000 اوال دكر فرش ولع سقو, دماجا ةلزنب نيكي فصال ؛ ا هنا رابثعاب

 يدم 9 0 رعاك نم تأ دم او ريع حطت ْنِإ ني 0 6

 أ لاقبف ندع 1 ةاحلا زييمق نم لوقملاو دراملا زوي نم دودعملا ىوس ام يف زوجي هنأ يا

 |سدزك فو ةليل نم اط ايو ٠ بهذ نم م1 ان را ل م خاصو دسم نم خارذ يدنع

 هد مكي درفم روما نال 1 رم ردع ا ع »« كلذ هبش اامو لطب

 كد وهو ديزل ل كا نوك يضنني 2 0 ا باطل“ 5

 ةرشع سمخو لاجرلا ن مة يدنعو حن 2 امأو 5 هلل 0 اموكدارملا نال 0 ْ

 ال سوف لارا نم مارفا ةفلث يا دودعملا فذحىلَمف ءاسلا ن

 ماهبإلل ةعفار ةبوصتمة لضف نكن ان 5 هنوك يف ل احنا قفإو ,زييملا نا ملعإو + ءاسنلا
 ىا ةلجن نوكي الو هلماع ىلع مدفتي الو ددعني ال تاذلل اًرسفم ادماج هنوك ين اهنل اخيو

 تلع اك هلك كلذ يف لاما فالخي . اهببش

 مما
- 9 



 .- 1 ريبملا

 جوحا نوكيف ل اهتسا رثكا ةنالإ مرد فلاو رانيد ة 200 لاجر ةغلث اندنع لاقي وب يأ ظ

 ةفاضالا هيف ٠ نحل ةناف ويجحنو نزول | اكريداتملا  اينأ نم هيلي ام فالخي . فينختل ا ىلا

 صن اي كِلْذَوشم الاجر ةنلن ل 5 ا” ل اععتسالا ةلقأ بجالو فينخ علل ارا ظ

 رعاشلا لوق ةنمو زييمتلا لصا ىلع ايرج ْ
 | 51 ند 0 ل هيلع 0 ناك كا 0 2

 اموي َرَشَع ةسمخوحن بصنلا اهيف بف دوقعلإو تاهكرملا امإو *رودنلا ةياغ يف وهوأ
 دحإولا مسالاكغ اهسا ةثلث لعج ىضتقت بكرملا يف اهنال ةفاضالا عنتمتو. ًةليل نيعب راو أ
 . عمجا نون ةروص يف اهنال اهعم نونلا تابثا ميقتسي ال دوقعلا يفو ٠ مدنع ةوركموهو |
 ةقيقحلا 2 ع نون كثلسو : ايمذل اهفذح و |

 قطو حامي حبس لك اهني, يقودك 2 ع
 عر داقم حك انفإو ريلي شل | ممل ١ 0 أم تاريسفملا ةذه نم |وعبتا امبر مهنا يا

 ا هذ ناعم 2 0 روق 0 جاعن عب يلوح 2 ناب فطع وا ةنولعجت

 ةا1 ا ار عج جاعنلا
 0 ا اًرينكوا 3 ليد يدم دلو لكاو ةرسفملا تايهبملا حي
 ّقحي مونث ال ةارفأ تارسنملا هذه لكن راف ةقان فلإو ريعب 0 00 0

 عابتالا اهيف زوجي الف ةءاا ينعم نمضتي الل ةنال رف م 2

 ظ
 ظ

 اله لصأ نع بل افلا ي كاخو .١ لسحب لاس تلا ين تسل
 كر را ا د6 ظا 1-2 هَ " ا ومع ه م نإ

 أردق كنه لج : 1 را عا 1ك اك تم

 00 0 ةيلعنلا لمإوعلا ةيصن لعج دق ةبسنلازيبق نأ يإ
 تباط لوالا يف لصالا ناف ةلثمالا يف اك !دعبملا نع وأ دب لوضتملا نعول لوافلا

 نوكي دقو 1 0 لجأ نع ردق ثلاغلا ينو ورمت َعْرَذ ثفَضأ يناثلا يفو يسفن

 هنا عم 0 < [م +انالا التما وحن ىف فلتخإو + الجر دير اذيحوحن ءيشنع لوقنم ريغ

 ليضفتلا لعفا.دعب عقو ام نا ملعإو * نيرثكالا دنع رائخلا وهو ضيا لوتنم ريغ
+ 

 ل ع ! نأ ةطباضو . درك عادم الامارتك 1 نيو 500 ع ٌالعاف ناكأ اذا 1 ا

 زها: 2 ف ةفاضالاب 2 كلذك . نا اضاف الام راكد يز لاقي البف لمفأ



 راملا أ

 يف ةكأر آو ديت لا بيت دق يلا نال ةرّدقم يف نشل هرقل ت تاذلا ١

 يلا اكل فلا ترسفف ١ ةفيقحلاب هيلا ال هناقلعتم نم ءردنم ءيش لا ببوسم ىنعللا |

 هلجا نم ديز ىلا ب يسطلا لسن يذل ا ءيغلا رع

 ٌبصت دق لعفك م 0 كا ةتسلما
 0 ءامت دنع كلذو ٠ ىنعملا يف هل بلاطلا يلا مل سماد 4 1 يا
 عمجلا تقفاوأ + بهذ ترإلاندب تيرتشاروحن ةينثتلا نونبوأ٠ 4 عاص يدنعومن فاك

 لدنلاك نوكي زيتيح و . ازخ تاوثا ةثلث يلوحن ةفاضالاب وا . اًدبع نيرشع تكلم وحن

 مامت دعب عقاولا يللا ريفا نوكي 1و اعاني عما نعد 5 اًيضان ةلوعتم بلظي ىذا
 نيقتحلا روهجت بهذم وهو اًدماج اها هنوك عم هيف هلاعإ زاجرابنعالا اذهب. مالكلا [

 :ناتعي روب وأ ليك اَمَو . نو اََو ِدَدَع يِذ يف َكاَذَو
 000 أدوا وقنا دل رد

 |1117  ةلسالا ىف اك ليكللاو توزوملاو 0 0 0 كا زوبعلا نا ىلإ
 رادقم ىلع لد ام ٌلكزييمتلا بصنا يف عئرجلا اذه يرجو + 0 6 يل ومن حوسملا ١

 كلثم انل نم موقك انام ىلع ا 00 ل ا

 ات ناك .ةلبل الاي مطوقكب جن 'وا٠البإ اهريغانل نا موتك ا لقا 0 |

 هكح ىلع 4 رجل زييمل اب ىلوا ةنا ريغ ّرم [كةّيل احلا لح وهو. ابهذ ”متاخ يلون مزيمعنمأ|
 هل اصننا دعب ةتيمنل ترّبغت نا روكذملا عّرفتملا نا ملعإو * لاحلا فالخب هل 0

 نم اههف ام. ةفاضالا جرتو بصنلا هيف زوجي 1 نم عونصملا متاخاكولضا عوبجم نم
 ةفاضالا ويف بجت نارْهَح بيضتكريغتت ل نإو . ظنللا ىف فينختل إو ىنعملا ف صيصختل |

 يرح نارزيخ 0 © ال ناف. ا نم ىنعم ىلع زييمل و ةيضيخعشلا له قعم 5 ةنال

 555 بهذ متاخ ىرجم
 سمكا

 . 0 لول يس 0 0 4 0

 را عاصو قمر نطوك . .. نزلو اها ةفاضإ اونتسسأو ٍ هر رس هو م
 ا 3ر1 در دما ىلإ ةظفاضا:كريع دافعا غانا نم دوتتلاو تانك ةعوس ان نارا



 ٠١١ زيملا

 ْ نوحي دق اهنيزرعتو 0 ىنعملا يف ةركت 0 ىلع ظنللا ِ ةفرعم + جخ لق لاخلا نر يا

 رعاشلا لوقك ماللإو فلالاب ْ
 لاخلا ٍصقَن ىلع قئشب لا 1و نو ايلا راف 0

 نوكي دقو. اًدرفيم ا“ فود ءاجوحن ةفاضالاب نوكي دقو ٠ ةكرتعم اهاسرا يا

 رعاشلا لوك هلم : ةددنعم يآ داذُب لهل 20 . ملوتكةّيملعلاب
 2 ديعصلا يفودعت 1 ةبرش قأحلا نبل 0

 5 5 ءزالو. ابكار ديز . اجوحن 2 يك ةلقتنم ىلا اهكاكفن ا رابثعاب متقنت لاحتا نا 0

 اماهاذل صن ام شو 0 ىلا اهب دار ارابدعاب و ا تالا قل وحن

 || رابثعابو « ايوس 76 , ا َلكَف مغ يف اكاهدعب دوصنملل ديت ام يشو ةنطومو كبر

 ٠ .ةسسؤملا اط لاقيو رم اة” قروب اهانطتدانتلو الانا" نيم ىلا اهيدئاف

 تنراق أم اكو ةراقم ىلا اهامز راددعابو »م اًريدم قرار اال قو

 كر اهذن ديو انرعوع 2 ةيضاملا يثو ةّيكو. ةلشمالا يف اكن اميزلا يف اهلماع
 يف نم ىلع ترج ام يثو ةيقيقح ىلا اهبحاصر ابنعابو + ايزاغ دير كر وح ةليتسلا |

 رابنعاب و +« م داوج اًضكار 0 < اجوحن هلع هةلعتم ىلع ترج ام يفو ةيببسو ٠ ّر . رم ام هل

 الدجل زغ يذاز ام قر دهر 1 هكر تاك انقر ردرفم ىلا اهرادقم
 دحإو يشل قبلك ان و طقارط لأ ند ةدادعنل|و : اكَحاَض اكارديز اج رك

 |ظنحاق . افكار يثني ماق وحن اهلبق ي يتلا لاما ريض نع تناكام يفو ةلخادتمو .ّره اك

 فقئففنوتلا هللابو

 و

 لصف

 زييملا يف
 ع 2 عاج ِس سن سر 14

 هركذر رمسأ نم زييمت تاذلل ل ةدماجأ ةلضنلاب

 هاو 1 2 م ع

 تَرردق ثاذب ت < 1ج ةبسن وأ 0 يكذدتمب ادن ا

 ا ء امسالا ت تاركن نم ثاذلل ةر .فملا ةيماحلا ةلضنل اب نوكي زييمتلا نا يا
 هيف تاذلا نوكتف ةبسنزيبم امإو. ارق عاص يدنعوجن ةروكذم هيف تاذلا نوكتف درفم
 امإو : عاصلا هو ةروكذمرمتلا اهرّسف ينلا تاذلا ناف . سفن ديز باطوحن ةردقم
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 ظ ظنل ةّوْفل يا لولا اربع ليضختلا 00 اك خاتم قرعنالا فو ةحدتتم |

 ظ '”0 000١ لالا نم ريخات حي ابو دي هيكل دم فضا ردان يلاثلإو ليضننلا

 يف تماع ا. ةلبق ام يف لعلا ىلع ىوني ال دماحلا نالألبقم اديز نسحا اموحن ادءاجأ

 قباسلا إدتبملا نع اًربخ عقإولا فرظلا ىوس ام يف درطي كلذ ناريغ . ةياكلا ماكحالا
 ةناريغ. فورظلا يف عسوتلا نم مثدنع امل لاخلا ىف اك امني لاحم طسون ا مناف
 00 لا | دار رع قرط لاا تناك ناق ةيروكذملا لماعلا روصنل ٌفيعض

 || رعاشلا] وقليبقلا اذهنمواهريغيف ةنمرسبا فو رظلايفلعلانال ىوقا ةلكملا تناك

 ناكمب وام سس ناك دقو ١ ”«ازيرشن نأَرِلا أنعنم ن حنو
 ميج" ١ يف ةرورضلا ىلع روصقم ةناف لوالا فالخمب نيرثكالا دنع ”غئاس وهو

 تس 07 ١ هرج © تح هم

 0 اهليوأت بلدي نكل دمت دق اكو

 حام سستم م -_ لت 2-1

- 

 ا د11 الاء ايلي وات لع : كلو اهلصا فالخ ةدماج يتات دق لاجلك نا يأ

 _ رعاشلا لوفك و يشن ىلعّلد ام يف نوكي
 : فلا آش مىيلا انلاب امو نيرعلا دس أ يما انل اب اف

 00000 | 1 ذب ةسياب وجت ةلءاقم لوا - ايجي وبلا و اناسجت ننما انل ايام يا

 ىأ“ نيبترم يا الجر الجر اولخدا وحن بيترت ىلعوأ نوهفاشتم يا يف ىلا هاف ةيلكوأ

 اءاصرمللا تيرتشاوحن ريعسن ىلعوا . الصنم يا اياب 1 لا نأ وخليت لعأ

 اهتلالدوا أيوس ا رش اه لمت وحن اهفصو ليداتلا نع حب دقو * اًرعسم يا را
 أ“ انيط تقلخ نم. دجعأ ومنزل اصا ىلعوا هل را تاس م وحن دل لع

 اهيف ةلاح ىلعو٠ بهذ ةعاخ نسلوخ دعو ل6 اتوب لابجلا نودِلو وحن ةيعرف ىلع

 دنع رائخلاو . ةعغب ديز علط وحن ذي كك * اًمالغ ةنم ُيمحا يقف ديز وحن ليضنت

 كلذكو * هيوبيس بهذم وهو. غاب علط يا ةفصلاب 00
 0 را ال يتلا ةدماجلا يف 0 كلذو. ايكح تالخ لح ةمزال ل انناب نانالا نوكترب
 5 111 لدي لاو 1 ارد و ةدكؤملاو اجتبيد كبوت اذه وحن تتشملاب

 اهريغ يف ةمزال نوكت الف رّوصلا هذه يفرصحن ينو. أذ أافيعض ناسن الأ ةاخ 0
 ا ا حذ قالك م

 ديتعي ىنعم ريكنتلا ىلع َوهَو ا

 ظ



 4 ل احلا

 رعاشلا قوق هيلعو .ةأرما رادلا قولد
 ندا جريل اراعأ اطر ةظيبح اينلأن ىلا اربع

 نيرثكالا راينخا هيلعو عل ! بهذملاوهو
 هس ا 5 كا 8

 567 يف فمع رمال / انلطمواوي 0 لاخلا اورخأو

 3 5 0 0 هو م --_ٍ

 هليع ع ونم 1 قلمك ف ةلصا 5 3 وح مج 9

 0 ل ةنرتنملا لاحلا ريخأت نومزلي ما يأ

 انه تّريعتسا دقو ةنطاعلا يدل اولا لصاَر انتعاز كلذو. فكر زهو ل21

 + ابي فوطعملا مدقتي الاك اط ةبحاصملا لاحا مدقتئ الف ّرم اك عملا ىنعم نم اهيف املا

 لوصوملا ىلا ةبسنل اب ةلصل اك هلماع 0 : ةثال روزمل نع ةعفارلا لاخلا كلذكو |

 رو رر لمثيوهو ٠ . اطوصوم ىلع ةلص ١ ناس كنج ال ام”هيلع هب قل 47 امعدقتي الق ْ

 كلذو ا كلقالطنا : ينبجحاوحن ةفاضالاب رورجنأو :ةدل اك كبل تررد م وحن فرح لاب

 1 فك رع لاا عش 0 8 فرج اور مو 1 0

 ك6 فاعلا ا ْ

 امرسقيْلف يرينثال جودرَع 7 ام ليصل ْق و ويك ات دنعو |
 رس ١ سل سلو 1 ع ا

 ىقىوتسأ ذ أ دق انه ارط ريك نفر ىورس 3 لنا قيد عمو

 اننا دولا نال اًريدم لو وحن اهب دما نع انفي ةدئرملا لاحم يخاف بجيل يأ
 موقلا مك مق ديز ومن ليضفتلا لعفا دعب ةعقاولا لاخلا كلذكو < كرما ا دعب نوكي |

 نيل أح يف ًالماع نكي ملام هيلع لاخلا م دقت الف.  قفّرصت مدعل دماجلاب ةيشأ ةنال ابطاخ |

 ةلرحلا طسو 2 و امم غرم لاح مّدقتف رخآلا ىلع اهدحا لف دق نيبحاصل

 اهتدوودح لعامج)ا هلام دحإو نارك حايل ايكار ورع نم 0 007 00

 نعاشلا لوق يف اك يناثلاب لوالا هيبشن ةدارا دنع هنودب كلذ يروم دقو »+ سابتلالل

 اكولممتنأ كيلاعصّيحن» ةلاعاستأ انريعُت

2 

 0 را كلذولعو . بابلل !ًدرط هيلع لري ظ

 اهادحا يف رمضملا هيبشتلا ينعم لمعيف . مككلم لاح يف كلفم انتكلعص ل اح يف نحنتو يا
 يحسم عع ص
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 م-حسسسمي

 لآ 1 داما هرغ 2 واولا مل ري لوم عقل وأ ٠ ,١.اهلبق اعاهعاطنا

 كلذك سيل ام ناريغ . هسنن 0 ةزاولط يف انهم نوكتت كك عملا للفن كولا

 رعاشلا لوتك يفعض ىلع أمم اهديرجتز وجو 2ك امك واول اب امارتقا رانخت

 ارب ل ةنارس رج ىلا. كناط عج اا لفل نانج لولو

 رخالا لوقو

 ويف ٌريخال ىضم نمز ىلع اهاكب ىدجأ اف ينيع تكب
 رعاشلا لوق يف اكرقدرنم للاخ دب تيعقو نإف
 ”مظعتو 0 اا كينبب هلا

 :ريغلا نم ىلاخلا تبسملا يضأملا نا مءاو * اهغيب ةلكاشملل اًبلط واولا ا اهعم نست
 ا نوزع ناعلا باع دنو> دول اكو من جذل واولا عم دق ةمزلت

 يغتس ال وهو رم !5 سابتلالا عفدل امياو ١ اولا كلر مزلتسي 0 نإ كلذو .ريمغلا

 رعاشلا لوقوحن ين وإولا كرت رثكالإو - اهريغ هل طبار الذا اهنع

 ةلوس قلع يزابلا عمشجرخ ١ ابرك وا قلب يترك اذا
 ريدنت وا ليللا داوس لع ايقاب ٌتَجرخ يا درنملا ريدقل يف نوكي نا لمتحي ةنال كلذو

 رماقملا اذه يف لصالاوه درنملا نال ىلوأ لوالاو ٠ لع قاب داوسلاو تجرخ يا ةلجلا
 ينانلا رامعاب زوجبو هرابدعاب واولا كرت رانخي .كلذلو

 3 1 يفيرعت كح يف د روت لاا ٌبِحاَصَو

 ري ا 00 ركل ضم ةنم تثأ 0

 اوس : رمتلا رما نم هل مهحام يف ادنيملا لفه اهلل بجباض نابي |
 مالغيف < اج ومن ةماعوا 5 تناكن اف . "ركن نوكي د ليما وهو اك ةمدقم ظ
 ةضحم تناك بت او“ تيارا دحر ىلع اهنم رج انكار محا .كاتأ لهو اه اتم رتس ||
 ترعاها فورظلا مدقن بحي اكوتبتر الفم رش اعيف هيلع لاح مدقت بصجو ْ

 يف اًيكأر دا كلوق نال: فرظلا ينعم يف ى لاح اذا ًأدتبملا رخ ايف ةضحلا عركتلا | 1

 ظ نم ضرغل اك انه اهبدتث نم ضرغلإو * بوكرلا لاح يف وا هب وكر تقو هاج ينعم |
 |( اييكاز الج .ر تيل وحن يف بوصنملا اهبحاص تعنب اهسابتلا عفد وهو كام روكا موق



 3 لاخلا

 ردنالا قومك ا |

 قزم او و ردأف 9 لك اًريخ +. نك الوك أم ثنكن اف

 نخلالا قوق الب ارو مرسلا كارا اخي نمو

 2 اال اتلخد <اهملا اولخد ةليبق عافت :رال“ 8 ًَ و

 2 ل

 لو ظم ف راطل قا تا هدمب نط 11 لكان فاذم 0 ناك
 ريمضلا عموإولا عاتجا اوييف درطيف ةّيوضاملاو ةيمسالا امو ** تدرثكآلا بهذم وهو أ

 اهنالواولا دعب دق امزلت ةيوضاملا ن نم ةتبثملا نا ريغ 2: فصولا هبش نغ اهدعبلل اًنآنتا

 ىضمو .سلاج ةمالغ دي 01 .ال اح عقي نا مصموف لاحلا نامز نم يضاملا برق

 أ لدت ام نال دق نودب. + بكر امو بهذ لاقيو: بكر دقو وربع بهذو ةعم قيفر الو
 ا 9 كم م2 و6 لم لادن هلا در دقو *ابب ل

 رعاشلا لوق كلذ لعو . ةنطاعلاب سبنلت داك رانلا سدوم يح

 هايل هلل فما ضل ٠ يو كرك وو 4 نا

 ردتالا لو ةكواولا نودب دقركذ ردنو

 لطاوملا تايراسلا |و ابقراعم , يليلاَريَغ دقرادلا عيربت تنقو

 ةذه تعقو ناف * نودقفت اذام مهلع اولبقأو اول اقوحن دق نودب وإو ااركذ ةنمردنإو

 وهم | شاع هنبرضالوحن وأ لبقوا ٠ كغ لإ ملكت اموحن آلا دعب ةليجلا
 الا نال اًكحاض لا كت ام يا درنملا ليو أت يف والا نال. ا اذنل امهم اهديرجت
 ضارتفالا ماقم يف اهنال تاموا شاع نا يأ طرشلا ريدقت يف ةيناثلإو٠ ءارسالاب ضصنخت |

 أ لوقكوال (بالاادسب اهازتقاّندنو + ايم ء ىف ةناوتتيإل طرشلاو درفملا نم لكو |

 هما

 مس سس مسالا

 : رمادا ْ
 - َّت - 3 ير ا ٍ 440 ا

 ارّرو اهب رعاترل ناكو الا ةيئان رعل م 0 ارمأ يعن ظ

 رخآلا لوفك دفب اهنارتقإو ظ
 | 0 اهعاضق ثيضقدق الا يضل ةجاح فايل ثوملا اذهان أي قم

 | اهنارتقا ع ” لاحلا يذريض اهردص نأ .ركي ملام اًقلظم ةيمسالا يف نيهيجولا |وزاجإو

 مهوتف ةذ أتسملا ة ةروص يف اهودب نوكت اهمال 3 متأو ةولصلا اوبّرقت الون واول اب
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 2589 1 5 ِ ان ارو رحت يثمأ اهب ثجرخ
 رخالا لوقك ودارفا عم ةراتو

 ايفاح َنالجَر هللا! تي ةرايز زيي ليل ثور ام اذا يلع د

 درت تناك نآف . اردن ولو هيلت امل تناك البق املك صن تناك اذا لاحلا نا ملعإو |
 1! و اسلم تنقل لبق كتل اهنوكديرأ ناف . كيرا تناك ايماعااذير ثبينل اوك
 | ييكار انإو ايشام ةئيقل يا اًيكار ايشام ادي تنل ل هدد كاك قار
 انبي اضرتعا دق اهبحاصو ىلوالا نا ىلع ءانب ملكتملل ةيناثلإو ديزل ىلوالا 0
 تناكن اف * روهجلا دنع رانخلا وهو هل ةبل انلا ربدقل يف نوكتف طقاسلا كح يف ضرتعملاو
 18 كح اض دنه تينلو اهتزتم َريعبلا تيكر ل اقيف اهيفريخ باص لكل لضت ال

 هيلع سقو ْ

 ا 0 طل 00 0 و

 وادم © رت 2

 3 8 رطب ”كزسفدقي ْيماَمْلآ | 0
 دري فير 2010100 اما ببحاص ىلع ”كح ل احلا نايا

 يهو ةنمأل انثم يا. رانيدبآلاةنم ولولا تيرتشاوحن ردم ولو ريمفل اب نوكي اهطب رو

 11 ع طنرلا نيضحلا عما ىف 2 مالواول اب طب رت ةنم تلخ ناف *« لصالا

 .ريضلا عم اهعادجا زوجيو * ء ء ادعي الا دامو لاحناوإو ا لاقيو ٠ ةعلاطر نييشلاو

 ةناف ضكري ديزت< اجوحن تبا عراضملابرثصت ميقلا ةلهملا يف كلذو . نيكفتلا ةذاي لأ

 نوماعن دقو يننوذؤت لل وحن دقب نرتقي لام: . هيب هيبش ةنال فصول اك ةدحو ريمضل اب طري

 0 عانتمال فصول اب بش تضقن دق نال اهب ةنارتقا بجف ميلا هللا لوهر ينا

 ال واولا تف ّرم اكل اح ناعقاولا رورجلاو فرظلاو .ذرفملا ةلجلا ديقب رخل * هيلع
 ةيلعنلاو ةيممالا ةلجلإو ىننملا عراضملا تيل عراضملا ىوس ام يف لخدو . اقلط طبي
 ىهو اعيمج اهرب ةطبر رانخي ام ةنف ٌقنملا عراضملا اا يلا نيتيثم ةيوضاملا

 رعاشلا لوقك ملب "يفنملا 7
 دياب انتقلاو ةيلوانتف ةطاقسا درت ملو ُثففيضنلا ظتس



 | نوهشم تروح ,ييكت ردع نأ بالا وكي نال ظوتفلو ٠ لماما ريد للا تن لف لاحم |

 نإ الاخ نواعرانضإلاةلبجلا

 اًمئاقْرَأ انقاو مايك يعم ايتالبلا اهلماع تدكحأَو

 0 1 ركسعلا تامر ةيعاعقاايو

 ى -اًماق ماتكظنللا ةقفإوم عم ىنعملا يف اط قفاوملا الماعل يم ا ا
 ياك ةنع تح اج يذلا اهبحاصل وم ضبا يتأتو * رثك الا وهو أن انفإو ماقك اهنودب

 ةاونل 0 ل م كلذلو اةواحان يو نإ اننا

 0 5 2 2 تأ

 اقعسم كوخأ ىنل اك عاصت ا نم ةَلِمَجَو

 هللا 6-2 0 دوه وه ت-مرعغ زن

 55 ا 2000 بجو واقد لياَعلأ فديو

 ا 3 + نوكت نا ةلجلا محو .اهلبق لم ل ضيا ةلكؤم تأت لاخلا نا يا

 زعاشلا/لوق هيلو: ل انملا قا نوتفرعم نيد ماج نييمسا
 ظ راع نم سانللاي ةزادب لفو." " .ينشااهب اقوزرعم ةراد نياكنا

 نق روع راب وجو قدم نسال لدن ليش اا امال نع يرد 1
 تروكت نأ لاف طرتما او كلذ ديما امو قاخلا ف هنو لا

 ا قل ا ا ا نيا نم 62

 ب + نأ.” صم ا ةلدحلا

: 2 
 ْ الار مف 5 بِحاص (

 1 وهل اك ل ابقتسالا يضتقي ام بحاصت ل نأ طرشب ًالاح عفت ةيربخلا .ةليحلا نأ يأ

 | ةافانملل بهذيس دي ز ماق ل اقي الو 01 ب طذو كضلا رهو دير اج ل اقم

 7 :اجوحت ةلمحا هش لخدي بابلا اذه ُِق ةامحلا لخدت و ع نايقتس إو لاخلا نإ

 ام ماقملا اذه لقم يف درفملا فلخي امهم الك نال هيكوم يف دئاقلا راسو هل اجر نيب ريمالا
0 00 70 
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 20 0 اهبحاص دعت عم ةرات ددعتت لاحا نا يا
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 نيل ناف . طنا ةلثما يف اكىعم وا اًظنل لوعنملا وا لعافلا نع ينأت يشو ارم

 لاخلا 0

 شلال 00 ينعملا يف ضافي ىنلا نال ىعم نوريخالا, اًلنل اوهيلع نالمعشي اهنم
 دقو. لضالا بسحب وه انا ماكحالا نمركذ ام نا ملعإو + كلذك هب 100 لعفلا

 تّتتليال ردان وهف الإو ىرتس ابل اغ هيلا عجري نع جرخ ام ناريغ اًنايحا ةضعب فلخت
 ينعملا ةهج نم ال رم اك مالكلا ب نر هيد نم بع نكس امةليغنل ابد ارم] و رجديلا
 هيج يذلا لوعنملاو * نيبعال اهخيب امو ضرالاو تاومسلا انتلخ امو وحن هيلع 0

 َبرضلا ٌثبر خل اقيف . مالا ىلع ليعافملارئاس نم ةريغو وب لوعنملا لمثب لاخلا ةنع
 نح اهلك ابعال اضئاق' ليتل ترسو درج فوخلل تببرهو الماكر هشلا تمصو !ديدش ||

 اللا كناك النو * ةصوصخم كيه ىلع اهب ةقلعت نوكي نزل له لغنلا تاقلعتم

 | فاضملا ناكاذا الأ هللا فاضملا ينرع ىلاث ال تناك لوعتملا وا لعانلا نعالا قت
 فيو ةفصوا 0 للا برض ينبجتأوأ ايفان را 0 اس مار

 ام ةلشمملا تانعما كلل دك نكي ) ناف . اجي + برام كي ارو انك ارا لعل <
 مامإلا مالك ينبجتا وحن ء ءرجك وا .قرنسم ةيراجلا هجو ينبجتا وحن ةنم اهزج فاضملا 2 :

 هلا فاضملاب ةنع ه انغيسالا ةعصل طقاسلا م ذئنيح فاضملا نال . ابطاخ

 ْ نوكت ذئيح لاخلا نال ليقو . فاضملا لماعل لومعملا كح يس هيلا 00 نوكيف
 داعم نيلونلا الك ىلعو .٠ هيلا فاضملا نيب و نب ياللا هده تاما عاج

 عنتمي ةناف ةسا اج دنه مالغ < اج ون فالخم ل احلا كح ىلع قبطنيف ةب 00
 كلذ نم *يش هيف سيل ذا

 نيا *انجإلات اميحام فلس ينل َلاَكأْبِصْنَي
 ذيز *اجوحن يف ىرت اك ةنع تاج يذلا مسالا ف لماعلا وه لال بصانلا نا يا

 أ| دق نوكيف لعافلا يف لماعوه يذلا لعنلا وه هيف ةعقإولا ل احلا يف لماعلا ناف. اًيكار
 ْ الف تفيض لماع < ادجبالا نال لدعبملا نع لاح يتأت ال كلذلو * اًعيمج اهيف لع
 || نم ُبيطَأ اًرسب اذه لوقو اهيقتسم يطارص اذهّنِإ وحن امأو * نيلومعميف لمعي نا نكم
 |١ كلذو لاح يف لماما ةراشالا مما وه لّوالا يف لاحلا بحاص لماع نراف 3
 || ي ينالا يف ىلوالا لاحإو ادحإو اهلباع نوكيف ويلا ريق لب و كلغ ةنال ىلا راببعاب ١

 5 ما لسا نعذل لعافلا نع ن :ف ربخلا يف رتتسملا ريهخلا نع



 5 لالا

 ةفاضالا نع ةفاك ةدئاز وا ٌةمات اهربدنت ىلعف بصنلا انآ ل صاح اع يس
 ريغ قئاز اهريدقن ىلعف رجلا اًمأو ١+ ديه نقلا لع وق فاك انبغ لعجو
 +« اهيلع ٍنابب فطعوا ةمانلا ع نءالدبو ةئازلا عم هيلا اقاضم موي لعجو ةماتو ١ ةقاك
 ىحن ةفرعم اهدعب عقاولا مسالا ن ناك اذا امأ و «ببصنلا اينعظإو ,رجلا هجوالا هذه حرإو
 صن ال ةفرعملا نال بصنلا عنتكو 0 عفرلا هبق زوج ديز اسال !و موقلا ينبجما
 عال لوقك اردنا اهيودب لمت الف تيأر 000 ا 0 منتو« ريما

 20 وريخ فيس نم قداهش 12 ا َك "أ كلا

 عقو ءاذإو اه لقط فرطلاو ةلوضوماع نوك ند نيعن ثيبلا يف فرظ اهدعب عقو اذإو
 ةل احلا هذه ٌلْثمال يا َةّقاك ةدئاز اهنوك نييعن ابك 8 دز ينبح وخل اع امس

 كال

 50 5 ُك 51 ليسا رعطقنم يف 2 0 5

 17 نم رصف انا ثيدحلا ةنمو لاثملا يف م عطقنملا < 2 ادخل يف لتس ديب نا

 صنخت ابن 22 يف اهقرافت انك نحمل اور 1 ىف نيفك فو < شير نم فا كيداسل

 الو ٠ ةفاضالا ن نع مطل ا هب فصوي ال . ةبوصنمالا عفن ال او ٠ عطقنملا ء انقتسالاب
 تيأر اك الضو كا

 مل

 لصف

 لاخلا يف

 -ِء 2 1 هذ وس رول 0 4 0

 :؛, اللقتتم ع رسم ةلضف فص و لاح

 قون لاا هس م ا

 1 وأ 50 لأ ٍْي ليو أنآ لعوعم ولويثو
 الجار قاسي كاب ىفلأ دقو  الفاك يناَهَدو ارق تك ا -_ٍ

 نأو ٠ وردصمب ةنصتم تاذ ّط لدي اًديفم انما يا 5 نوكت نأ لالا 9 نأ يا

 ةنصلا يلا ةقيهلل اًرييفم نوكي نإو . مالكلا مامت دعب اعقإو يا ةلضف تنصولا كلذ نوكي
 |نالم ريغياالقعم وك 5 نإو . لعفلا رودص دنع لاخلا بحاص اهيلع نوكي يتلا | ظ



 ةقتسملا 4

 آلا دعب عقإولا مسالا با رعا امهلع اير اج هلا اهتقاضاي ىوسو ريغن ىنثنسملا نا يا
 بصنب ديز ريغ مونلا < اج لايف . تماع اك اًعَّرفمو اعطتنسو د ًالصتم هماكحا عيمج يف

 لهو عفرل اب رديز ريغ ماق امو ٠ . عابت الاو بصتلاب ديز ريغ ذحا يف اجامو ٠ :سخ |

 - سقو 2 ٠

 0 0 1 عج 3 1

 بَلِ عوفرم و ظ 2 و آل سب دعو

 اذانق] ةيعردق ناف ٠ اقرحا نينردق اذا اشاحو الخو ان اًهيارج م ىتنسملا نا يا

 نبمدختن ملام . نيهجولا زاوج اًرغ الخو عيون ابط موبلا * اج ل اقيف٠ هب ًالوعفم بصن
 0000 0 | ل تال ةروك ذللا ام نال ةلعفلا نيعبل بصنلا نيستيف ةيرادطملا ام

 رعاشلا لوق يف اك ةياقولا نون اهعم ٌنبتحلت كلذلو
 ةلوم دن ىوهي يذلا لكب يناف دا تالا

 الو ادي َسيِل موقلا ماقوحن اهل ةيربخلا ىلع اهدعب بصنلا نو 0 نكي كو سبل ام
 7141 . بدكلاو ةنايخلا نبيل يتاح لك ىلع نمإللا عبطي ثيدحلا ةنمو“ ارم 2
 ةيلع لولدملا ٍضعبلا ىلع دئاع اهيف ا

 2الى لهو هَرَواَج يا اًديز مهضعب ادع ىنعملا عروب دنع يكتمل هيك
 ةروص بهذت ًالئل هي ظناي ال ضعبلا اذه نا ريغ . الصتم الآ اهب ينثنملا نوكيال كلذلو
 معاو * وعضوم يف رماا+. بناجلل هنوك عم ابجاو مريض راتتسا ناك كلذلو ءانئتسالا

 يف اهلبق ام لَحدَأ اهدعب ام نرا عم ءابذتسالا تاودا نم الذي نم زال نم
 | يسن ةيفانلا 1 ءانشتسالا كح فالخ ىلع هيلا بوسنملا مكحلا |

 روكا :ةئارلا و اوا ةمانلاوا ةوصوملا ةركلاوا ةلوصوملا امو .اههساوهو لثم ىنعمب ّيسو
 0 اهدعب ةعقاولا | ةركدلا ١ ىف زوجيو * كلذ وحنو لفام ١ دوجوم هريدقل فوذحم

 020 2 57 ا

 ّْ رعاشلا لوق نهب يور دقو ةثلثلا ا

 8 قرادب 0 ايس 5 نم كل رحاص رعوي بس د

 اجمإو بفوذثرمخمل ًربخ مب لح ةفوصوم عَ 0 | ةلوصوم امريدقل ىلبعف عفر 1| 1

 ١ |لْذِم ال يا ةفوصولل ةنص وا .”ذوجوم لج ةرادب موي وه يذلا َلثمال يا ةلوصوملل ةلص |
 ] : ظ : ١



 11 ىثنسملا
 تس حسمت هيب,

 وصال هالك :لماعلا راك هيفي قابلا
4 3 27 0 

 0 0 ١ لبق ام 0 * ودع ْنِإ هيام ده ينس ذق أمو

 0 2 ناس ساس نو
 دم سم يس سس

 0 9 ري 5, ملك هقدصل 0 هيمبشو او يف بلآ يف كاَكَو

 لمثي وهو. لاو دقفل ينبسأل هلق 0 ةنم ىفتسملا فزح اذاياأ|

 ,نتكت ل اهناك الا نوكت لكايحو» نيرا رادلا انو ريغو' لالا يف اك لعنلا
 9 :تورالامو اًديز ا اهي كلك ثيز ماق ام 0 ادي ز آلا ماق ام لايف

 هكا ها هيف نوكي امنا كلذ ناريغ. ديزب |

 ةةيلملا ىف نوكي كلذ لو ..نييمس هلال اغي نا محتل م رابنعالا اذه الولو ع ص
0 

 || ىقدصل ههبشو يفنل ذل ىرهتشا دق كلدوم< ةبارغل ل دم فوذحلا ةنم ىنثتسملا نم دبأ|

 أ عيمج لوانتي نا بجيال يننلا دعب عقاولا ةنم ىنثتسملا نا كلذو . تيأر 90
 ا اهناب نري نوكيف ةضوصخ ةداس ىلا ةلشلاب كف موسعا نوكي نو زاول سجلا دارفا |

 ٠ فوذ هلا ناف باجالا يف عقاولا فال . يناعملا مع يفر ررقم وه ام ىلع يفاضالارصقلا

 |اذيزالا ماق ليقولف 00 ٠ انئاسالا ىعم ىلع ةدعب ام نال دازفالا عج لوانتي ةقم
 أ|| ريغ هن دصق اذا كلذلو »* ىنخيال اكذساف وو اًديز زآلا لحجا لك راق نغم ناك

 باجيالا قَّدَص ناف . ىنحلادا.نل عنتما دير لا تام ام وحن ةقيقح لومشلا باحيالا
 ْ الو وحن ةبهش يف بلا. لع سقؤ د زاج برا مو 00 ديز وحن ظ

 ظ حن لوألا نم جيرصلا ىلعو ٠ : نونس الا وغلا الا تلاع شو قلل هلا ىلع اولوقت
 | لدبلا ْك 0 رغاو خي ناالابسي زي الدا روت تا
 ْ ”ةدئاز ا ا كرت الاوغل عوبتملاو او عباتلا نيب ةضرتعملا نوكتف ديكاتلل و !اب فطعلاو | ا

 ,ةجا دقو ةيع 1 م 4يسفن يف هيتس املع اهدعب عباتلا يرجي كلذلو 5 يأ ا

 ٍ رجارلا لوق يف 00 الك 5 ظ
 و احلا ال

 هيلع فوطعم يناثلإو لبق عوفرملا ن 1 0 دعب ام عفرب

 ىرت ا؟
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 ظ
1 

 ا



 فتسلبا 00

 ليقو * هيلع عابنإلا رانخيث بصنلا فعضي كلذلو . ىرت ا لا ا
 ربل اووي ]اخ اذا بسلا نانخي ؛ كلذلو. ةنم ىنثتسملاو ىنثنسملا نيب ةلكاشملا دصتل

 الف تيفرظلا دعابنل كلذو .  اًديز الار ادلا ين نكَن يح ذحا ينء اج اموحن ليوط
 . ولك نم ٍضعب لدب وه لئاسملا هذه يف عقاولا لدبلا نا ملعإو * اهني ةلكاشملار هظن
 نا تملع دقو لصتم ةعم < انفتسالا نال نم لدا ريغ اهطناز نع 8 .سأ امئأو

 ريدتف يهين ةيبجالل لاهحا قي 0 يطل ضعبالا ىدتسلا هيف نكي ال لمعلا |

 0 غيرت 3 بلو دقو قسم معاق قلو
 الا ماقام ل 0 بصنلا نّيعت ماقملا اذه يف ةنم ىنقتسملا ىلع ىنقتسملا مدقن اذا يا[
 رعاشلا لوف هيلعو ٠ أ ْ

 بهذم ( وللا يعن ا قامو 7 منعت ف أ ل1 و يلامو

 رخآلا لوق امو
 "عفاش نويسلا الآ نكي ل اذا... ةعانش كتم م نوجرب مال

 7-5 اكفلبق فوذحم ن الدب ةقيقحلا يف نوكيف ذ غرنملا ءانشتسالا ىلع لوبحتف عفرل اب ||
 لدب لارا11 ن) الأ . فوذحلا كلذ نمرهت [لدب عفاشو- نويينلا ال دا: نكي ل يا

 ل اهعتسا يل اح لك ىلعوهو ورك ذب ليطن الام كلذ ريغ لوقو. 00 يناثلاو ضعب ا
 ليا ةبع قفتسملا لع ئدنسملا مدقن ٌذشو يا صيال ٌتفيعض |

 ممت نمالو سيق نم ٍبرعلا يف 0 اخ وجرأ ال كل

 رروصع نيو. ىءاسكلا انالخ هلع شافي الو ظ

 بصنلاب ١ ريعبالا 0 ماق ام 5 لاح لكىلع بصل نيتي عطقنملا ينيسملا 5

 7 تسلا نع 0 هيف زوجيالو اًريعب الا مىقلا ماق ل اني اك طقف

 0 منال ظفللا | ىلع هنو 5 لدليل معاو * ةنم ال دب ةلعج رع رسل الف

 | كلذو' مكرلاب ا ا رادلا يف 0-5-8 لجرألا حا نم ين يناير ل

 نال كائالل فال لعو م ةدايز ةنم مز ظنللا 0 اف إب ضنا دق يننلا نال

 | , يجالا 9 بدي طقم يف اقلطم وبسصَتب ضُقأو ْ

| 
| 



 15 قعبلل

 رعاشلا لوق كلذ نمو يناثلا لاخملا يف اك عنام ال

 دخلو كحيو بيغلا دعب انا اف اهتساف يريغل وا اهيطصأ ثقف

 | عوفرملا امإو. فرحلا هب قلعتيل لعفلا ةعم ردقي ةلثمالا هذه يف رورجلا ريمفلا نا معاو

 هلالقتسا مدعل الصف ف ذح تف رونق لك لكم ناك ةنا ىلع < ءانب ةخ لكنلا ر دقي
3 

 لصف

 ىثتسملا 3

 6 1 ترسو ارث ع هج 5 7

 لكسبنم كا يذ رث ايل - :ةسأ ام اهدعب ا

 ظ ع وم مات ,مالكل لات د تناك أذا اهدعب اب ديو سل

 || بوصيم ةنأ احا لاوقا ةينام 1ع قتلا بصأن : يف فادخا دقو + ادي هزل ىلا

 . ةعم لوعفملا يف وإول اك هيلا لماعلا كلذ يد 2 ةاطسإو يثوالا لبق يذلا لماعلاب
 وهج ازايجاويلعو نيينحلازككا يهدم وهو |

 الن م ضعي نك اذ ذإ لصتم الجر الإ موه اك رد

 0 هيف ّوهَو اًريعب الإ 0 ا 58 1

 ظ ناكاموهو ةّيسنجلا يف ةنم ىتتملاب ول اصنتال لصَتملا هل لاقي ام يتتسمْلا نم نا تا

 أ نع ريعاطقنال عطقنملا هل لاقي ام ةنمو ٠ موقلا دحا ةناف ل اثملا غي ُلِجَرل اكةنم اضعب
 نا دب ال ةنا ريغ ٠ موقلا نع روعبل اك ةنع ايبنجا ن ناك اًموهو لاباس كسي هس يتبل

 | اك امهيب الل م قدما زك ويح معسل قرش ]راع يسل] 2 يم نحل نوكي
 | موقلا ملكت لاقي الف هل احلاص لعفلا نوكي نإو١ بائذلا آلا موقلا اج لاقي الف تيأر ظ

 ١ ان ةناق ىقاشلا ا ا زعو ءلصألا وهل والأو + اًريعب الإ

 الَسَح اليوأت صل اجر . لصتأ املِدبَأتايإلا ىَوِس فَو
 | تلا وهو. كنان ٍركا ريغ يق هيصن ىلع ةنم يتتقسملا ن * ىتنسملا َلادبرإ نوري مغا يا

 | ”قحا ماق له وحن ماهنتسالاو را ع مب الوحن يهلإو نق زآلا | ادحا ماق اموحت
 | ال ةلضف هنوكل و ؛ لوعنملاب ةيبشملا 55007 هذه يف ةبصن نال كلذو *ةكب لا

 ْ ىغتسملل ثبات هيف محلا ذأ ىنعملا يف ءانننسالا لصا فالخ ىلع ىرج دق ةنال ةلاصالاب 1



 هم ينل 4

 ىلا 1302 نم امال ١ هيابن فق ايس 5 لضلبملاب دكوم ريغ رد

 لاثم ةيس اهالك عفجا دقو. ىرت اكيصل ١ ىلارشسلا ةبسن عانتمال يلا ا

 بهاذم ةتس ىلا فالخلا ىبنن ا ىتح لوعنملا اذه بضان ري * تأ راك ملظنلا |

 او ايلا ءانعم وأ لِفنلا نم ةمدتني اب ةووصم هلال. ..اهع انيتسا ف ةدئافال
 روهج ا هيلعو د دا

 ه ىوص ا و هناجر تم 000 9 رم

 دف اي لا د 02 مدقي ال واولا .يلصال وهو

 0 َريبخأالِإَو وأ فعض ربغب د نإ فعلا

 ىلع الو. عاجو لا هلماع ىلع 36 1 كور < الف. ياعم هع كش 5 ةعم لوعنملا نأ يا

 ارلصا وزولا هذه نال ديز دلو راس الو ٌثيرس ل جلا ا الف . عيحصأ | يف هبحاصم

 فطعلا ناك اكو *« كلذ نم *يغثاهبف زوجيال ةنطاعلاو ةبجاصملل تلبعتسا م فطعلل
 ىحغ فالخب . ُنشيجبلاو ٌريمالا اج رفق يقي ر يغب نكما قم كوأ ناك ول اولا هذه لصا
 هيف رانخت ةناف لصفنملا ريضضلاب دكاتلا ١ مزتلي الان متسع لَم ىلع عفرل ا ل تكرس

 تيظبلا ناك اذا كلذكو * نينيف 0 زاوج نال بصنلا

 0 رخ 0 مر هبا ول موق يف اكظفللا ةهج ن نع الكت يضنقي هنحص عمأ

 حافلا 0 ين اك ىنعملا ة 4مبح

 لالا نم نيتي َن راكم 2 مكيبا يفبو من 3

 اهليصق عضرت > ةقانلا تر رول 0 ريدشقل 0 كو لق ُْك يضتفي تظعلا ناف

 0 ميا ينبل ارك ىلا نوب ب نا يناثلا فو ٠ أ_عضرل اهنم عضري اهليصف كرو

 بصنلا يف ةنم ءيش ىلا جابجيال فلكتلا١ ذهو . كل ذك ركل ركيبا ونب نكيلو نوت لكلا

 لّمأَتف
 20 طر 0 20 و اد هذ و 0

 ىذلاو ىلام وح تيك واهي. .امقتسم ام دعي ىوني لعفلاو
 1٠ ةروك ذملا وازلا دعب ام بيق نيتيمانسالا بيكو ام دعي راذتي لعتلا نا قا

 م 21

 000 1 تاادورت نم ةعصقو دنا فنك و متلو لب نوكي ام عا عدلا اع
 ريضلا ل لالا لاذملا ْ يك فطعلا عن تع ناك" اذا يلا بسجل ةنا ريغ »ع عنصت وأ

 ثيح فظعلا ا ا أجلا ةداعا نودب هيلع نك رووا ١



, 

 لا ةعم لوعنملا

- 

 نار 0 2 لاقي تح قوالأا نم ىوقا يناثلا ناريغ ؤ

 َدّذَع امم ممللآٍرثعب سَ 0 21 طورت ماراح ١

 هيلعو فول تب ره لاقيف وطورش + افيقسا 2 فرحاب لوعفملا | ذه رج زوجي ةنا يأ

 1 زجارلا لوق :
 ردتني هب رصأن |ونوكت نمو ربج م ج ميف ةبغرل ميما نم ظ

 ليلعتلا فورح كرم ماللا ريغب ام ةرج 5 00 يف ليلق ةنا ريغ ريغ[

 . ةقان 4 تببلك ليف وك قو- قتلا نم تيد وح هو ٠ هينذب ثالف لق ون ء ا ظ

 نال < الإ وش ال ف ةرحلا ينعم هل لوعنملاو د هيك لوعنملا و :نأ ملعأ او *« هيلع نيقو ظ

 ريغ حرطيف ةانعم ىلع مسالا ةنلخ ا وه 2 لأ يضتفي يذلا فرح 0 ٠

 هيلا اًروظنم فرلا نراكن اف . ةيطرشلا نإو ماهفتسالا قزه ىتم نيضتك بلا روظنم

 اندم ناضل نكي ل هل لوعتل كيف ل وعفملا كيس اك“ هراهظا عضولا يف لصالا 1 نوكل|

 لس 1 20 انبلل ايم

 ا 25 02 ع 0

 0 الهنا هل عر ةنم سع ديف يذ 5 تايزراعأو

 هام ا ةرع هذ 7 هل

 ليعلل حابصلا يف ديرب ا و ا
 هبف لوعنملاو هب لوعفملا يو فرحماب د لأ لعانلا نع كد هل

 ىه أم ةنمو ٠ هعضأ . قا اك ينل هي ري اموهو ا م لوعنملاو

 نال . الم ةبصن نوكيف مظنلا ةلكبا ىف تمار ا فرعا ابرج اموهو جم رص ريغ ظ

 ايرض الا نوكي ال ةناق قلطملا] رعنملا ظ
 ,ل

 لصف

 ةعم لوعنملا يف
2 3 2 0 0 5 

 ا و ل
 يا لبجيإو رم وحن يف اك عم ىنعم يتلا اول ايل ان بّصني هتبحاصمب لعفلا عقو ام نا يا
 1 ين اصن وزولا نوكو٠ ةلبق هان هموأ لعف د دوجو هببصل بوجي !انرتفَي و دا لبجتا عم رس

 انس لا عانتمال اًديزو تيرس ون ظنللا ةهج نم امل. اهب فطعلا ضم ال يحب ةييملا
0 

| 

 0 اا ا

 00-2 لا ااا ايا ااا ا اا ا ا اما ااا ااا 20 اا 2شلللللللليليبملس0 25اا 22اْتُْ ا لالة ب22 ئ 272ئ7؟ٍ©7ئ797ت تت 5 تت ات يشتت 5 تت تبت تت تت تت تت تت لل



 هل لوعفملا /3

 ىف ةق وكلا نم امأ ٠ هيف نأمل دوجول فرص الام اهريغو ةفرصتملا فورالا

 * نوفورهبلا نيرهشلل ناضمرو نابعّشو ٠ : اهم هيلع لولدملا نامزلل نمل ةركبدأ و

 يدعو ا 2يللذك و هلي روي رت 1 راك رصف ةف ٌرصنملا ريغ نم اأو

 ةبرعملا فورظلا ضعب و * سايفلا يف ديعب ريغ وهو رح ىلع المح ةعاج دنع ةمقَع و

 ةفاضالا باب يف يتايس اك غانبلا هيلع ضرعي لبقك و ريغو نيم فرصتي اه
 مى

 لصف

 9 م 3 دج 2708 تا 9 0 تا

 لعف رم هَل ال وعفم نيا 3 نصح مالي بع دصنلاو

 م 0 ا 0 هأك م

 تستتكح هييذ يلعنلا ظنلَو افوخ بريك هيف درا رم

 لذا نف لصح دق وهو ةلبق ةريضم ةيليلعتلا ماللا عم هن لع يمضي ردضملا نا يا
 00 ل نإ نكت نركب نا ةكحاو *« هلجال الوعفم دعوقو تقوس هيف لماعلا 1

 لوعنملا نا ملعاو * ىرت اكل انملا يف كلذ لك متجا دقو . هيف لماعلا لعنلا ظن
 نوكي الو ل انما هي 5 ةلوصح لعفلا عوقو ىلع ثعابلا ن نو يف الصاخ ةرات 7 /

 ا«ةليصخت وعوقو ىلع ثعابلا نو .ف لصاح ريغ 5 ا اك بلقلا ١لاعفا ن 5

 نيقنحملا روهج دنع هيلع لّومم اوه. اهنم نوك نأ ةمزلب الخال يذإي ةنيرغ وحن يف

 دال وق دق ٌفيرعت 4 ضب ما د2 تيت

 ا5كلذو ٠ اهب رمت ماللا تربظ ا اك نم ”مكح لوعفملا | اذه تاف نأف يا
 كرز و ولماع لعاف نم. لصح دق ن "يلو ١٠١ عامل كادقج وحن اردصم نكي مل اذا

 || ىل .ًدغرتسلل سمأ تبهات وحن لعفلا عوقو تقو يف ةلوصح نكي ملوا . يايإ كبح
 * مالوم ةناهإل دبعلا نها وحن لعفلا ظفل 00 ١١ بيدانلل ةتيرضوحن ةركن نكي م

 رعاشلا لوتكلأ ب فيرعتلالمثيوهو . .بصنلا عم فيرعلا يف نوصخري دق مهناريغ

 ءادعالا رمز تلاوتولو ء احلا نع نبا ددقأ ال

 .زدلالا لوتكا ةفاضالاب ففيزفتلاو
 ”ةراخ ١ مركلا# اروع رنغأ|و امزكت ميثللا مش نع ضرع أو



 / هيف لوعنملا

 تلزدكةيناكللا فّورظلا ىف: كلذ لع سقو *نايحالا َنضعب ةعيَارك زو
 1 "لهو ل ايما ةغلذ تيشمو رادإ 6 تسلجو يعاد ّط

 5 2 1-2 ة

 نامزلل فوذملا دنع كَ ناكيلا وذ لي

 هيلعو. ٠ فوملا تقو يا فونملا دنع ديز 5ك نامرلل ل دق 00 0 نا يا

 : رمال
 يرجاف كلذ دندن يكلم ذاق: ةوكاإما سفن ه نإ يزجت ال

 رخالا لوقو

 وللا كلا نوفرتعي كانبف ١ تيباقتو تظاؤت ومالا اذإو
 ةلثمالا يف تيأر اك ةفّرصنملا ريغلا فورظلا ينألا نوكم ال كلذ ناريغ

 1-5 د يفرصمي ةيفرظ رأي [ْنِإ فرظلأ ناي عَ

 هايركرا ماا ان نع
 هيف فرصتي ةنال فّرصنملا هل ّليق ليملاو مويل اكةّيفرظلا مزليال ناك اذا فرظلا نا يا
 تنمي و نيو رتسلا موي ناجل اقيف ء اهنالا نم ويفك هل اطتسإو ةيضرالا جدا
 | فرهلابّن جلا ىلا مع جرخم وا ىدل وحن ةّيفرظلا نع جرخجيال ناكناف * كلذوخنو 0
 الل ةفّوصتملا ريغلا فورطظلا نأ ملءاو 3” فرصتي خوف دنع وحن ةيفرظ اجلا هب 1 يذلا

 ا ار ادرج ضد عسوتب ب الاب اهبف عسوتيفر دا كوخ ا هال نيالا

 را 2 > و ىلاب ىتم 0 نمو لبق ن 10 و دنع

 هيلع ا الو ظّمي ام كل اذ ا ثيرحو نأ

 0 هر 2 22006 1 م - أ هه

 ثقرصي آل اَم نيم يَ يب فرصت ل 0 ف صعلنو

 ل انبْلأ ض رعي بر ا
 ذإ والو ْندَلو ىتلو هم ةفّرصتملا ريغلا فورظلا ضعب نا يا

 ريغ . اهتاوخأو انهو فيو 0 َنالاو نمت ,ُضضْوَعو طقو أو ناي أو ٌتاَأو قو اذإو

 اهو اذ م اهلا كابا ني تك بأ ءانبلاو ب ارعالا نيب اقالخ عمو ىَدَل يف نا

 نمو * ةئل اذلا نع ةيفرظلا يننو ةيناثلا بارعإو ىلوالا + انب روبحلا دنع رانخلإو . اهنع



 هييف لوعنملا /

 كراك ناف- ةولقلاو ليماك اضف ةعت ةعقبلا مهجهوا 5 نر ةفاسملاو ةعبلا مهمام
 مولا ةنم حلصي ةناف نامزل 00 2 اركذ ةعم بجو دج و راذل 1

 مويك طقف تانئيملا ممع و 1 ل ا 2 كافل ادنتملا مجم اما لو اد صدخلاو ١

 * ةعمجلا هر فاضل ١١ ككل ل ايوا ناممرك يلع اب نمد امإإ كانو ربكو
 3 وأ وفلا ف لخ 0 ايف فلاب كالا يو انزيم لاو كلك لو
 فنرال كلذك كلذ ناك انإو م تاغ ام ىلع ايرج يناقلا : رجو لوالا بصنب نوسملا

 1ع لذي ا: ,ميف هعوقو ةرورضل مازتلالاب نيم ناكملاو كاهل لع لوب للا
 كلذلَو ىوقا هيلع ةنلالد نوكتف وتجيصِب هادعم نيضني ةنال نضتل اب ىزخا ةلالد نامزلا

 اا را لا ف

 اك هيو 0 رادقيلا يف ناك

 | ةلحم ىوتال لك اقْرَظ  ةلِلياَع ظل م باَمَو
 تاهجلا يفو .ديربلاو خترفلاو 0 دانملا يف نوكي ناكملا فرظ نم مهبملا نا يا

 ناكملا ء 2 نم ل ف فو . اه وو ىدلو دنعك اهيشو. ء ءارولاو 0 هلو نيل 5

 بو كلذك نكي ل ناف -: دير لحم ْث ااهك عمو اًلقنل هتّداَما ف ةلماعل كراش ةقمشملا ظ

 كتبو ةسلجت تنقو لايال اودع قف كيوتماو 0 يف تفقو لايف فر هرج

 لقعم ينم وه طوق ٌذشو * يناغلا يف ىعملا ىلع اهراصتفإو لوالا يف ةكراشملا مدعل هاا

 ىه يأ بلكحلا 0 لا طاح ينع وهو 1 بانل كفو ثفاغشلا ةلزتمو رازالا

 َدِلْوَم ُتدلُو وحن ضيا نامزلا مسا يف ل اعتسالا اذه موضعي قلطإو * ك كلدما لع

 اا 1 ل ع 0 م ُِي ناكملا مسال ليدع ةنال هتدالو نيح يا ع

 5 م 1 1 0 7 2 0 2 كس

 فم ابرق سما اًبورغلزناك فرظ رع ردصم بوني دقو
 ت سر ود

 ددهلا أ كلت از 2 0 008

 امرتكأ نإ ربغ .ةيف 0 ينفشيت تنيأر 6 فرطلا نع بوبي دق ردصملا نافل
 كلذكو + اك ىوقا نامزلا ىلع لعفلا ةلالد نال ةينامزلا فورظلا ين كلذ نو

 ا كلاي ءاياونلت ةيرسك حملا: قبلك يمسك ةنصلار :تيأر او ةرايشالا جا

 8 مذ ع 0

 ددعو تفصَوَو قراَشي وذو



 4 هيف لوعفملا

 ايعتم روكي دق يدشملا ناريغر مزاللاو يدع لاب ةيضبت اهلق ليعانملا هلق نود
 لاعفالا باتكيف يتايس اك ةطساول اب ايدعتم نوكي دقو تاذلاب

 ل 0 كد
 انسأ ادَِو رولا كيراوف + اوم دبم دلت ل7 .٠ حا 88

 ركلأ يحب بك قعم لاق وأ . ١ قبس ص يذ دسم
 0 اب رقم انهو كوالا لاننا يف ا. ةئلثلا ىلا يتنيف دّدعتي ب لوعنملا نا يا
 انيمسش ان انإو < تيار ا5 ينولنلا اسف نيمةلناعو رسام ادم هني يره الحا
 يف اكوريغ سن نوكي دقو, اقدلَص ريغ ,تننظ زمن اهلا: اذه نمت نوكي دعف نيالا لع

 . لصالا يف ًادئنم ةنأف ديركمقتلا يف لصا هل ام ميدقن اًقلطم هيف لصالاو*يناثلا ل انما

 لعنلا يف رتت.ملا ريمضلا ىلا ةبس | ًالوعنم ناك نإو ةناف يحك ىنعملا ىف العاف ناكو ١
 نوفر صيد مهنا ريغ“ ةذوخ مف سو اح  هنال قّرَدلا ىلا 5 اب ةيلعافلا 0

 7 .١ اجل اًديز تنئظ وحن ينريمضلا دوع لالنخاك يظفل ”عنام نكي مل اذا لصالا ١ اذه يف 0

 1 ظ كلذ لك لع سفر ٠ اًرغ اديز تيطعا ون :ف'دوخاملاب دحالا نابل اك يو ١
 ضف

 5 و ٍِ 7 م 000 ا

 نرتفا ف ىنعيب افرظرعضوم وأ 5 08 أ هيف رد ات
 ىحناهظنل يود يف ىنعم ىلع اًقرظ ٍبصني ناكم يل 1 ظ
 اهريدقت لبقي ال فرظلا نراك ناف هيج قو رموي يف يا ةيحان تسلجو موي ثيض

 ركذ بجو فرظلا ريخأأ اذا نا لعإو ,* ناكمو تاك ةلبقي ا وأ تو 0 ظ
 مناف. اطوصا ىلا * : ايشالآ تري :راتخإلا نال ويف تنص ةعجلا“ د ورويض عم فرح 1
 فوراطلا ضال نركب ال اكهو» هب الوعفم ريضلا لعج ةتمص ةعمجلا موي وحن 2 |

 فرحنا
 4 0 7 1١ 2ع هنو 0 : ما
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 مس حاسس ر

 يسم ا د نفاد ل دال ا
 قشو“ هننيعب ناكمي صنخت ال اموهو ا هاد د كديغي كييف رطأل صل يذلا ناككلا مسا نا يا

 و7

 ظ



 : لوعفملا /

 ا هرمغ ل امتحالا عفريف ضبا هدرا اريج دير ىتانومن اهنومخم رزقي

 نوكيف ةريغ لحي ال رهجلا يف صن < ادنلا نال هسغنل دوما لوالا مك اهيا

 ةقادصلا ىنعم لهحت وخلا يلا هريغل دكّوملا يناغلل 0 هنا نيف هناك دضللا

 0 را إلا راجل نع صالخالا اهفرّ 0 جم
0-1-0-7 

 يف اك ةّيبَلَط قلمجج نم ةمدقن ام ةبقاع ليصفتل قاسب يذلا ردصملا ليبقلا اذه

 رعاشلا لوقك يربح ول. لاخلا
 ٍلمالاو لؤسلا عولب امإو ىَتح  قعقإو مفداّمِإف "ندَعْجآل

 ةباغب ردصملا راركتو ٠ هسندب وركذك ل عفلا ل ادبتسا نال عقإوملا هذهب كلذ ّصنخا امنإو

 || "رع يناثلا ىو ديكاتلا نم لوالا يف ال راركتلا ةباثب فطعلإو رصح او. هلعفركذ
 لئاشال كمنلا اد هيلي امو هب هيلا ردصملا ع عقاولا 0-1 *« دّدعتلا

 غد ةفذح ل انيق اهتيقاع ليصفن مايا ةثل الا ءاضتقإو ىنعم ةيناثلاو اًظفل هيلع ىلوالا
 |. ال رجبو ايلماع فالح ىلا رداضملا نم نا معاد * ةماقم ردصملا ةماقإو عضاوملا هذه ظ
 22 رم روك ملاك ةناف. كنعاط ىلع ةرركم ةماقا يا كيبل وحن رينكتلل ىذ ىنثم اهنم عقو

 * هيلع ساني الو ل اي كلو ةفدح تجوق عقلا ركذ ٍماقم تماق راوي اعادحا

 ا .ةعاطو اعسوجن يف اكيربخلا مالكلا اا ةنم لدبلا للا ايما كري هلقو
 قّرَو ون 0 كل وحن يف اكوردصمب هيف < انغ يداحلا امنا وحن يف اي" نيعلا م بأ نع

 ىلع < انب ةيربخلا ىلع ينافلاو 8 ”عمس يدنع يأ ء ٠ ادعبالا ىلع لوالا عقرتف ل

 ملعإو *ةّيلدبلا ىلع ف كلاثلا عبتيو» ةحا ايل ليدي لع ريخلا يبدي رابخ لع ةلعرجللا نا
 نأو كفو ذم لعف 2 ردير ليو وخال لعف الام لماعلا 0000 نأ

 ىلع ديز ليواي يا اًقلطم ًالوعنم ال ىدانم اذه لثم ٠ ممضعب لعجو *« هب قطنلا محا م
 ١ روهجلا دنع نالوبتم اهالكو زاجلا ليبس

 ا

: 7 7 
 | شبا مم 0

 015 ير ا اًريأتسم هب لو

 د ال 0 ظ

 هر



 4 ْ قلطملا لوعنملا

 نيل نع مريغو ددعلا ل نيل نع دع لع اهم لدام بدونيف فق لأ امأو د« قيبملا

0 
 2 لا اب رع ل سا

 د 1 يوذنم  ًالهمك ةلاتبْسايف َكاَدَو
 دنع هب بوصنملا ردصملا نع اًبوجو فَّدحي قلطملا لوعفملل بصانلا لعفلا نا يا

 ريثك وهو * لبا يا الب هلعف نم الدب عقاولا ردصملا يف نوكي كلذو . ةماقم همايق

 رعاشلا لوقك وتل اماهنتسا و١٠ تيأر اك اًرما بلطلا يف ل اعتسالا
 ابازتغإو كلل يأ النول .٠ .ايرع عش ف لح ادعأ

 رخآلا لونك بهجتلا,وا

 ”يظعل اذّنا بيبح ينو  ةبرغو اقايتشإو ًالتقو انجصأ
 6 1 0 7 0 م 7 0 لعتسيف ربخلا يف اماو * هيف سايق وهوأ|

 ىرسىرس ىفل ا نبع مسأ لع 2 ىرج .لعف يذل رات َدنِحَ
 3 - ا 2 23 )

 انو امه 1 ا َبِقْظَعْلاَ أنغ هيسداحلا أهنإك ٠ هرصح وأ

 وردح وأ 0 مسا نع هب 0 لق لعق ردصم رازكت دنع ضيا ا كلذ نأ يأ ا

 يرسل مو 5 اهعيج ُِ فوذحم لعفلا ناف٠ ا ْ تي اك ةياعردصم فوج وأ

 رابخالل حلاص ريغردصملا نوكيل نيع مسا هنوكب مسالا |وديق اقاو* رج لهو ينغب و
 ظ ل اروع لهل راماولا 3 لئتيحو ىاعملاب اهنعر بطال 00 نال ةنع

 1 فرو و 0 0 هلمجح دعب ةيبشتلا يو ذو 2 رو سا ل 20 3 ا

 دع م 2 طل 00
 هر ا ٍِىر ٍٍس احر أًرهج يداك ديلا انلامو
 م هيض 5 ا 3 ص

 رشم ول 2000 ام رمت أو ليصفتلا وذكاذك ظ
 سون كل وحن نبحاص ىلعو هيلع را دصملاب هربشتلا دصق اذا كلذكو يأ

 ادعم يف صن يف : ةلمج دعب ديحاتاا 0 وا * اهحون مش ٠ ةلمر قّرَو حون
 / مج سن مح جمعوا



 0 ل 1

 ُفراطملا ماذج نم اجيت تجتو 00 1 7

 تلزبملا ليس اجد ا ا تخت يأ
 و وبر ا انك ِهِلميَك رسما املأ ام لما | يا لا - 37

 ع صو وحن ترمةلاَمَو .٠ دَرَو رو ةسيي ام هبال
 ةسورصص ص ةسس ه َ 1 5

 ”ىربحل | اذ ىرَج ام هيلع سق 0 1 عك

 ةَتب رضيف امىنعملإو ظنللا يف هلعنل 0 اا ر دصملاوه قلطملا لوعنملا يف لصالا نا يا

 نم ىنعملا 39 3 ! اقدازم ناك ان لشي وهو ”مانعمب 0 اج ةنع بوني ا ووحنو 3

 ًالينبت هيلا لتبتووحنردصم نم ةغيصلا تو طنللأ | ين هل ممول اًقوقو وحن وظن ريغ

 انصو ناك ام اضن 4 هذع بوري أروع * المغ لسغاوحن ردصم ماو ١ مضنلا لب : هيلعو

 ترسو * رشاب رض ثالث ةيرضوحن ةنم ددع ىلع لدوا . .برغلا أ ةيرضوغنل

 . < اصفرقلا لوف نم ةيعون وأ ةيضاو ةشيع شاعون# هل ةئيه ىلع لد م لييبقلا اذه

 ناك امو - لي واقالا ضعب انيلع َّلَوقلولو وحن ةيئزج وا ٠ ليما ّلكاوليمت الفوحن باكو |
 ةتب رض وحن ةدوهعم ةلاوا ٠ نيملاعلا نم !دحا ةبذعا ال اباذع ةبرذءا ينافوحن هل اريض

 ناتيفا امو يأ كلذ ا يرض و ديلا يرمعأ ول الطوسأ
 رعاشلا لوفكو ٠ نوب هند ا 3 5 1 ٍظ نب :ذلأ مهر

 ادقر 8 نادقرت ال 5 غب ر يدبأ د 107

 '  نستالا لوتك ناعيطرشلاو
 هم ع ِذ

 هاشم نوم الب ّيَأو ا نج قيرط لكو

 رخالا لوقو

 ربصعن اف نيبب اونعظ ذا تعش ام ١ لجاع نيب تلقف بارغلا بعن

 تاروكذملا هذه عيمجو + راخّرجتو هرب ٌربوحن ملعلا ردصملا مسا نيرخاتملا ضعب دازو.
 ةباينلا نا معأو *تملع م ع انعباك لردضلل بصتاب امكةقلظملا ةيلوعنملا لع بسصتنلت |

 ردصملا مسا ناريغ . ةّداملا يف ةكراشو ا ىنعملا يف ةفدارامب صخت دوم. ردصملا نع

 لق نم نوكيف لختلا عم نزع ةئاز_نيكي ذقيح ةابعم نال املع يلا ضصخي|



 < قلطملا لوعنملا

 ل هه ص

 وايس يكد لعل تاذا وأ ةلض كفشكل امو

 ايار قاطملا لوم ردوا كلفني يذلا 3 م سيب لعاتلا دعب ىلعتي لعتلا نأ يأ
 ا و ل لوعنملا وهو هاجالول فرظطظلا وهو هيف وأ. هب لوعنملاوهو ه هيلع عقي

 أهي قلعتي ال. ةنص نيبي امبوا١ ى 0 وهو هنود نم هباحكصأب قلعتي وا . عم لوعنملاوهو

 | هذه عيمج فيرعت ةمدقملا هذه هي عمنجا دقو * زيبا وهو اتاذوا . لاح وهو
 ليضفنلاب هعضوم ىف دحإو لك فير عن نع ىغاف ىرت اك لامتالاب تاقلعملا

 مل

 قلطللا لوعنملا يف

 6 فز نتن مري مة تسب
 عم ثودحلا ىلع لدي لم اعب ابوصنم ع ريغ اردصم نو وللا لوعنملا نا يا

 ا ا ةنبرضوحن امان اقرصتم هنوك
 "مالو د يملا لف أك ةقرتعتملا ربعلا ]اهالى لونا ةيدفللا هنيحل 5 يا

 نسحا ام الو. امرك مجرك ذيز الو ٍداَح ةتديح ل اقي الف . ناك ب ابك ةصقانلا ل اعفالأ
 كلذ هيشأ امو ءانوك رادلا ىف تنيك الو. اسح ادير

 شرا لْوق لَو 5 مكي اي. دفلسعو _عونو كحد ع

 اليخ تلاثن اناناو د و ريك
 نب ردقك عملا فهل اوان ناك انوه هكساع كوش هع نوكي قلطملا لوعنملا نا يا

 اهدحا ةدافاب هيلع دازاموهو وهددعو ا هعون نايبل ةراتو* مل دكا هل لاقيو ايرض

 يئيال ديكوتلل ةنم ناك أمو * ْنصلخلإو نيبملا هل ل اقيو نيتبرضو ا .نصللا برض ةتبرضك
 زوجي نييملا امو فدل لهخت ال تو ريثكلاو ليلقلا نيب ة تتفملا ةقيقحلل ةنال عيجيالو

 عاونالا ىلع لدي ةنال رتابرض مالغلا تبرضو نيجالع ضيرملا تحناع وحن كلذ هيف

 نم: كاقتسملا نيكافلا لدا ط * ددعتلا ةلباق فو ةقيقحلا تحت ةيوطنملا دارفالاوا
 ةناف ًالفق ةلتف وحن زاجل عقرل ةراتو ٠ رم اكزيرقنلل ةزاث نوكي َدْكَوملا قلطملا لوعنملا

 يف عنب ال كلذلو ديدشلا برضلا هب دارا نروكب لعنلا لولدم يف زاجلا مثوت عفر



 * امسالا تاياوصنم 37

 يقسو اهرد ديز يطعأ ةلثمو ٠ 0 وغلا نبال ةنال ٌبوفلا ىلا ةبسنل اب ةيلعانلا
 نفاس امم لال اب دارك او قرار كابا يف كلذكو + هبلع سقو ابارش ورع

 اهنم كل اقلإو ينانلا ليعافم ةئلث بصني ام يناثل ابو. ربخحلإو اك اولصا تيلوعنم
 رديز ةباناب يا يب رع يِرأو اًقداص ا لصالا يف ا

 لصاتا يف ةنال يناثلا يف ورمتو 4 لا دانسالاب *_قحاوهف لصالا يف ًادذبم ةنال لولا يف ١

 دنع اهعباين ” موق ل زاجاف ىرخالا ليعافملا امإو + لعافلا نع ةياينلاب ىلوأ وهف ب 0

 ادع ثيز هلا لا الو. 1 ره وا 300 كيو هارد يطع أ لاقيف سبل نم

 نمو رخآلا ظعأ دق نوكي نا لحي نيلوالا نم دحإ ا نال دل اخ كب نو

 ..تلطم كلذ عانشما ىلع روبخاو ٠ را انحف نوكي نا نيريخال ظ

 ع 0-1 اضن هيف ذِ ْبَصَن : اخ تماثل و

 تاروزجلاو رداضملاو 0 رظلا .نرم لعانلا ماقم ماقي يذلا مسالا ىوس ام نا يا
 لعافلا ان نال هيد ىىعس م سحب اعالجوأ كا ةددعنملا ليعافملاو

 ةدحو فرابرتادس 6 نمو ةباسلا ىف ةردع هكر راغب الف لكزنل 1 ا اإل
 0 تاون لا 4 3

 _ عيت بصدل أي ةلضنل| يام فز هنيع تالا اذه لكو
 ةيديعلا ىتجب عفر دق ةديع هبئانو لعافلإو ريخلإو ادتبملا نم تابلا اذه ين ام لكنا يا

 دق ةلضف اهريغو ليعانملا نم هبلي يذلا بابلا يق ام:لكو. ةّيلكلا ماكحالا يف رم اك
 اب تفتكاف تماع ا ةدمعلا نم قدا ةلضفلا نال عفرلا نم فداوه يذلا بصنل اب عنق

 هل لها يف

 ٠ امسلالا تاب وصنم باب
 ل

 هتابوصنمب لعنلا قلعت ماكحا ف

 قلطملاوه و لنمامِرْشَ عي لدا دنيا دلو
 ف 60 و

 + بصل هو 00



 4 لغافلا بئان

 ل نيني الام ذيكيل اضيع رددت طرشب هيف اًرتتسم لعفلا نم موهنملا رذصملا
 هيلع مضعب لمحو + عّتونملا دوعتلا يا دوق دق اتم دوعتلار اج نمل لاقي او كلذو

 نتارنا افكر لل اولد و أن ىلع ادب رورملار يمض هلعجل يزب رموحن يف بئادلا

 0 1 تولاكا يذلا ره ةنال 0 ام ىلع رورجلا وه هيف تمانلا نا عضل

 ادوحن دئاز يفرح رورجلا اما او« روهمجلا يدنا قو ةبايلاب كولو لعافلا فذح

 رعاشلا لوق يف اك ليلعت فرج وا : دحا نم ترض
 مسلبي نيح أ 2 الف هتباهع نم ىضغي و < ايح يضغي

 نا ملعإو * ردصملا روض وه ىلا فو رورجا وه لّوالا ين بئانلا نا يف فالخ الف

 ٠ هب بقوع ام لثم بقاع نمو و م زاجيالاك 'ِظنل ضرغل ةرات نوكي لءافلا فذج
 نزولا ةمص لعاولا تربت تيح ةتريرس تباظ نم وجت لصاونلا تماس لس ١

 : رعاشلا لوتكر عشلا يف

 0 درت نا انوي دب الو ثيئادو آل نولهالاو لاملا امو
 لهجملا و١٠ اقيعض ناسنالا قاخوحن اًمبع هركذ نوكيف لعافلا ةرهشك ونعم ٍضرغل وا

 يع ميرح اذإو وحن . هرك ذب ٍضرغ ق 7 مدعوأ ٠ تييلا قرسوحن 4 ةنديعل 0

 نيماملا تعام نم ةقيفحلا ىف اهو نهار الا نم كلل 3 وتو. اهنم ويحل ا

 جاينل | نود

 قو يالا رح هوو 1 ا ذإ وال الل والو

 ثرالل ةباينل اب وأ هب لوعنملاف رورجخإو ردصملاو فرظلاو هب لوعنملا عبتجا اذا يا[
 ”ديز َبرض ل اقيف. لعانلا نم ةئدتبي اي هيلا يبهتني ةنال ريغ نم هل ابلط ثا لعفلا ظ

 ل اذا امإو٠ ٠ هبلي ام لك بصنو ديز عفرب مراد يف !ًنيدش ابرضرومالا ماما ةعمجلا موي

 روبجلا دنع ةيولوُأ ريغ نم ةباينلا قح يف اوس يبف هب لوعنملا كاروكدملا نهب نكي
1 

 اسر دق نعم لاقل هي | هيفذإ 00 2 : لوا حو

 | نرتقي لأ وخلا هيأ 1 ا 0 5 نب 7 3 -
 | سيل تيلوعنم بصنب اموي داراإ 00 والا لوحنملا ةيانا اور 7 ئا
 ظ يزعم ةهقفرال لعانلا مأقم ديز ةماقاب 5 دياز يس كا ربخنو ادنملا انلصا



 لعافلا 20 7آ

 يح ١ ىلع رعشل اب نصلخيوهو
 و ل > نى "عع 0 7

 ٌرَدَجَأ لكي لصال او ريخ رذحبام الور عادال ثيحو

 ريضلا لصف ءاضتقاك ةنم ”عنام الو . رم اك بيترتلا فالئخا ىلا عاد نكي ملاذا يا
 0 لاو اع 7 ار ظ

 00 1 ا جانا لاح كا را طي نا رع ديز

0 
 هماكح|و ل بنات ف

 يم ايراخ دير رباخ تت هي تا لاقل فلكم

 عيج نفرصت ذإ فرح رورج عم ن نيش ردصْمْلاَ فولو ْ

 عفرلا نم وماكحا عيمج يف دارج يرججف فذح دنع لعافلا نع بوني هب لوعنملا نا يا
 ليز ريبخا و حن اًقرضنم آلا نوكي الف لوهجلل ىتبي ةنم لعفلا نا ريغ. لامجالاب هريغو ||
 ردصملإو فرظلا ةنع بوني كلذكو * تماع !؟لعافلا لعف فالخي ةيراجلا عاّبتو ||
 طارد 1 ىبخ ماب و ديربلا ريس راسو ةعئجا موي ّميص وحن فرح اب ورا |

 ار 0 طم 0 00 ا” ةفاضاب نيم انكي نار دلو فرظطظلا يف

 . ريمالا < ٌبرض رض وحن 1 نايبوأ٠ ا ميص و ةياعوأ ليو ا ريس َكيَِسَو ْ

 ا الق انهنم مهبملا ع 57 لاعنلا نال كللذو“ 0 بوم ا ردالغوا ا

 بوني ل كلذ او لعفلا لولدم لظةدايز انمي نكي ماع هلعافلا عقوم اعقي نأ نازقسي ْ

 دتسي مل ةنال لعافلا فالخي هل لعفلا ثنّوي ال اًننوم رورجلا ناك اذإو *دكؤملا ردصملا ا

 لعفلل ةلع نوكي 9 رورجلا نال ليلعتلل نوكي ال ن نا فرحا يف طرتشب و * اًيرص هيلا |!

 ةفلثلا يق طّرتشي و. ىرتس 5 لي وأن لع ل ةنم *يش درو ناف هلعاف ماقم موقي الف ||
 عزلب الب رورجلا فره الو فراظلا نم ردحإو لك نوكي نا هب دارالإو فّرصتتلا ||

 ناحيسو ذاعم الو ٠ ةيفرظلا اهتمؤالا 0 لاعتسالا يف اد ه>او ا

 ْ نيش كرويي تقاو ++ مربعا ليعتدت ال اهمال مسقلا وإوب رورجلا الو- ةيردصملا امهنزالم | ظ
 0 ا
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 دس يسيسيك يي سس سس سس سس 151910100509095 ااا1ا1]أ]]أ]أ||أ]|1]ذ1زذز ]| | *'*'*'*]'* ] ] ي ي4ي+يصُبُسجس بس ١

 ايرجأ ذقامجم تاكزعملاك انين ةقالر ريجا ل1
 درثملا عم يرجي 15 لعتلا اهعم يرخم ثنو ركذدلل اًنلطم ىلإ او ماسلا عمجلا نا يا

 كلذكو دنع تينْأَقَو دير < اج ل اقي اك تادنطلا تن ةو نوديزلا < ء اج ل ايف امهم

 ةينب الا نه ىف اًيرص درنملا ظفل دوجول كلذو . ناتأرملا تماقو نالجرلا اج وحن ىندملا
 اهدارفإ ىلع تيقب دق اهناكف

 0 عود 2 :

 ٌدِصَق رعيج يد لك وب اخ 5 رب دَق ليصالأ نونلأ يذ ُرِيَخَو

 || ةيعمجلا ىنعم هب داري ام لكن م نيديزل اكل يصالا ملاسلا ركذملا عمج ىوس ام نا يا
 أ . ثنّوملا 3 ابكرتو ركذملا عم اهقاحما زوجين ابكرتو ةمالعلا قاحما نين ةَعْمويحع دق

 |عمجو تامل اك ركذم. وا ت تادنطاك شمول ء ءانلا 0 كلو

 عمجا مسإ 3 . تانبلإو تدينبل اكن يعماب ىف وللا. يزاول ل اجرا ؟ ال ريكا

 < اجو ل اجرلا ت< اج لاقي نازوجيف . رهشل اك عب ا ا ينس ماو ءاسنل اك
 كلذو. ّيزاجما ثنّوملا 6 ا يقاوبلا يف اًرج لهو يرإوجلا

 ىه امنا ؟قيقحلا ثيناتلا 0 زاجم ناض دق ةئجإت سالف يراوجلاو تادنهاوخن يف اما

 تاع كين ضو ةعاجلاب لَو اي ةنالقل اجرلا وت قاامإو . هعوبجمل ال هدارفأل

 يزال ثنو ١١ ير يرجتف اظنلر اًبتغاب

 لم ع أ كي ع 2 لعنلا دعب لوافلأ عضْوَمَو
 مي 26 2 ياللا

 ( ملتي للخ كي 11م: . مكي هلوعنم لع وَ
 د ءزلا قحو ةنم ءزجلاك ةنال هب هب الصتتم لعنلا يلب نا لعافلا مكح نا يا
 اذا كلذو.. 0 لالخ ىلا ةعدقلا ٍضفي ملاموب . لوعنملا ىلع مدقي كلذذلو ٠ هيحاصب

 ىحن ًالصتم اًريمخ لوعفملاو اًرهاظ ناكوا.ثيز ارم ع َبرض نإ وحن اًروصحم ناك
 مزلتسي ةيدقن نال كلذو . ديس ةبعلا عاب 3 1 ايز يفرض
 ىلا هدوعو ٠ لاصنا ناكما عم ريمضلا لصفو . دارملا فالخب لوعنملا ىلع صح | عوقو

 رعاشلاب ني ارحل يا انام
 | لو ير <



 عادلا 4

 ايهذ لااتي الف . موقلا ماقو كاوخا بهذوحن ضيا عومجإو قثملا عم هدارفإ اوموتلا

 هل نوكيف رهاظلا ىلا مثريمضلا ىلا ديننا دو لمنلا ريكي ل مول اوماقو ك لوخا
 000 ياو علا 0 3 35 00

 ل 0 0 ا ا 0
 ةغلب مضعب و٠ هتسوهنلا وّرسا ةغلب اهنع نوربعي مهضعب و. ثيغاربل ١ ىنولكا ةحلب اهتع ا

 ”ةكيلم مكيف نوبقاعتي لوقي ثيح نيتيإورلا يدحا يف ثيدحلا نم | ذوخام نورقاعتي
 روهملا دنع ةيضرم ريغ ل اجر لعدم الانبا عب قي ايلا 8 للا

 ع ترضأ ْن ٍإَوالْصَو انّرصم "ولأ ال | قل 3 1
 ا 0 00 7

 .ةيدابأ 1 ةيراجحلا عن وحن في اوصخرف

 ا لا ندير السما ارت نكاح“ يقياحلا توما لعافلا لعف نا يا

 ريسنوحن عراضملا عمو . ةأرملا تماق وحن يضاملا عم ةعقإولا لشن يشو .هلعاف ثينات ىلع
 ىحن يزاجلا لعف لمثيف .ةعم عاملا مازتلا ع تول اًريض لعافلا ناكن ناف * ةقانلا

 ةعمج ا 2 الو ربو رابلل ف تيل حوش ال ا 500 مثنل |

 هيلع 0 ثيناتلا ىلع لدي ضن هل سيل رتتسا ا ريمضلا تود كلذو ٌثمعنو اهبف

 نم هيلي امو ةيراخا معن وحن اهكرت يف اوصخر دقف كلذ ىوس ام يف امإو * ةمالعل اب

 مدعل فرحا هبشا دق 5 دماخلا لعفلا عم ام ّ كلذو ٠ م طذنلا قة ةروكذملا ةلث "5

 . لعافلا نع هدعبل ةمالخلا د ١ اعدتسا تعا للا 2 لصفلا عم امأو. هفرصت

 / ىلوا كلذ لك بس تابثالاو * زاجل ليبس ىلع هنوكل هنأت فعضلف يزاجلا عمامإو ظ

 دير#لا هيف روهحلا بهذ و! لصف ام م اى. هع لودعلل :يضتعمر الو لصالاب# :ال

 ةقيفحلا يف لعافلا نال قار ابنعاب كلذو. -يف الا انر ٍ ز امو دنهالا ماق امو مث اتلظم

 ةلق ىلع عين أت زر 0 د 0 000 ةملكب ويك للا مسالاو فوذحم

 معلا 0 انبرح ِ 0 ةبير نم تئِرب ام

 يصل

 اوهو رعشلاب نو رثكالا ةصخو 3
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 ظ 3
 ظ هماكحإو لعانلا يف

 ه مع ا نت ع 5 0 اخ 1

 8 2 روم ع 20 6 6 دا

 ةيصنمنعىتفلاتامؤأراسك هي وأم عر ا
 ديقب جر 0 لبق مان ”مولعم لعف هيلا كن ب يذلا مسالا نا يا

 ١ ٍناف ةصقانلا لاعفالا مانع كيش و 1 نسي ةنال لعافلا ب 4 ا لا 5-00

 ان افيو و لكي رب كاع ةلبق ا لعاف هل لاقي ال اهعوفرم

 || نم هيف رتتسي ال كلذلو ةدحاولا ةلكل اك تاريضبف لغنل اب 1 نر + لعاف ال

 | 0 دانا ةيلعاتلاب ةارخأ ناك 1و هيلا واوهالا جرمضملا هتالورعم

 || ةيلعانل اب هل كم كلذلو . ىتفلا تام وحن طقف هب ماق امو ىتنلاراسوحن ةنم لعنلا عقو امأ

 رو اذ هب حفلا 0 وحن يف ظ
7 7 0 ْ 

 0 نكتسم هي كيد ف 1 نإ ٍلعاَق نود 0 ل

 ىحن ظنللا يف لعافلا كدي ناف. 0 ةنال لعاف الب نوكي ال لعفلا نا ياأأ
 ظ 01 ا مآق ديز وحن لعتلا ا ,هذ ل اجرلإو ديز ماقأ|
 ىه ريهضلا اذهو يالا يف فو لوالا ين وه: هريدشن 100 اًرييم نيلعفلا نم رثداوأ|

 ظ
 ظ

 ايف لعافلا
 0 ا ا 2
 2 0 0 | ا
 0 0 ع 0

 ا 2 سلا 0 8 لم نا ديل لقا ه ١ يا
 هايع فلعلا فرح ةبايلركذي لاو ينالا عم لمنلا رازكت هي لغو نارك ديرما

 م لوق 3م ٌّق ظ

 لح لو افقكتف اوصل 0

 دحإو ىلا آلا دتسي ال لعفلا ناك امو + لجرف لجر يا فطاعلا طاتسارللع ةنا عتتل اف

 ا م
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ْ 

 مو

 ربخل|و ادتبملا 7 ١

 أ لحاف لك لبق ول اك كلذ نكي رذتيحو عم ماقم وقل ةبحاصملا يف ضن 7
 ن1 ول ناعيدجمورعو ير وحن كلاذكو لولا نكت ل ناف ٠ ربخلا دسم ٌكسيف هلعف عم
 شيلا راك أًردصم يي راك ام ينرصحتت لاحلا ةلئكسم نا لعإو *ليبقلا اذه ن

 2 1 ل اي اهلا لان يذاع قرت رتك [ ىمتيركمملا ىلإ فانهم لوضنت ا ١

 ”ةنورقم ةيمسا ةلمج مانملا اذه يف لاحلا عقلو * هنوكنسحا يا ابكر ا

 عيحصأ|.ةيلعف اهعوقو يف ةلخاإو *دجاسوحهر هبر نم دبعلا نيكي ام ةدرق اوخحم داولا]ب

 رعاشلا لوق هيلعو ةزاوج
 ايا 141 لعب ءاضنب ١ تليرس دف ىلا قاهو ايدهع

 رخالا لوقو

 اكاذ كيلعف ليزجلا يطعب نك ةنلا يع ُيَأَرو

 يضاملا نامزلا دي را اذإو . اًربخالّآل اح اهدعب ام 0 2 رد
 "ل يس يذل اذا ناكم: ذا ابق تروق

 0 ا ل اا عجل رت دج ١ سيزؤ 1 م1

 0 ١ دان اعاجس 0 هلع لق رش ادييضملاو

 نت ا ا

 ال كل اًرط احد ٍنَأَحيِذ ف د

 0 دو هلم 5 هيف هد 0 ربحا لع 0 كسلا 2 ةنلذم لق ديك نا يا

 ظ دسم هيق فس دق مسقلا ب باوج ناف. ني ينمذ يف يا ّن 2 ينمذ يف ملوك عامسلا

 ا رعاشلا لوق ٠ كلذ لغو ه هيلع هيتلالدل فوذحلا ! دنملا

 ظ لسنا لبق نيل ينمذ 7 ىلعلإو دجلا ىلا اًراَو م زوله

 ا ا دقاق ريتك نا راج لم ىرصاعا ليخ راض مشوق همحالا يف كلذ نعو

 0 عامسلا ىلع هفقوت عم كلذو ىنعملاو ظنللا ْى 000 ٍفوذحلا اذتبملا |

 فخ مايق عم اهزنغو ربخلإو ! ادعت“ نم فزذح ام لكو * مثدنع فول نرخ قاما

 امو رم زوجيال ةناف ةنع ضكوعملاو ضوعل | عيدجي التل ابوجو ةنوفذحي ةماقم هل

 ملأ لقو ”ةروس نه يا اهايلز ردا روس وحن فوذحلا دسم دسي ٍفلَح ريغ نع فذحلا

 عيمج يف درطإ اهالكو .اًنن ١ باو ال 5 3 ١



 ال : ربخ او ادعملا 3

 .كديز دنع نم ملعلا كدنع لضنا لهون ليضنتلا ١ لعفأو .كامالغ "مك ام وح ةهبشملا

 لصحت ا كل وبا يف ام وحن فرعتس 5 هلي و أت ى الاسر وسما نق جردنيو
 ىلا ا ظ 0 1 هيلا ةنضلا كتشت :قراصوم نوي ام ردا نم 9 ركذ 5

 قالطالا دنع دارملا وهو لصالا وه لوالأو٠ فوصوملا

 هم مود دعا ىو ٠ تبرع 3
 0 6. - 3 ٠ 2 27 أ
 ملال ير ٌباَوح اصن مسقلا يف اضيأ ريغلا فلخيَو

2 

 * مالخلا رض وحن يف امك رابح ”متصت آل لَكَ

 ك0 ةسوو لاق لكك اَمْيأ هلم باطل وإَو طع

 باوج اهدحا . ةسؤح يو ةنع ينغتف ربخلا د كيسم كا كش ا يأ

 .يل'مسق يرمعل يا أ ) يرمعل وحن نيملا يف اي رص اضن“ اعلا وكي نا ةطرخو" . مسقلا

 ةنال ةتابثأو ربخلا فذح زاج يلع هللا دهع 6 ا وللا دهيعوحن كلذك نكي | 'ناف

 نا . الول باوج يناثلاو * لوذلاك | وحلا ةمزلي الف مريغو مسن هلا يف لتس

 0 ع كله ديز الول وحن عماسلا ا ذدعام هولعتم نوكيل دوجولا قلطم ىلع ال اد ربخلا نوكي

 ريمالا الول وح ةتابثأ بجو ةئصل ذيقم دوجو ال ا يا ؛ز الول يا

 ةراجلاو فرظلا كل انلإو + اهياب يف كلذ ىلع مالكلا * افينسا يتايسو . ُثسسلجل ُفقإو
 مالكلا رم دقو الول درا 22 ايت حو :رادلا فيرا كذيتع ديون وعر ورظا

 مالغلا يبرضوحن اهلبق روكذملا ادتملا نع اًريخ صنت 0 يتلا لاخلا عئارأإو | د هياع

 كفرظ اذا ديما ىلع <انب ام :رجم ناك اذا لصاح مالغلا يبرض هيف لصالا ناف٠ 1

 كانلص فذحت  اكربخلا كنذح ١ 3 .«انلا يو ناك ةلجج ىلا: ةفاضم رباب

 ام عم فراظلا فخ ع: !ًدغرتملا وفم اك ةماقم فرظلا»: ماقف ةماعلا ير
 تناكفيف ريدقن لعاب ك نايدعابق هد ,فرظل | ىنعم اهيف نال همام لاخلا مايقل ه هيلأ فيض '

 ١ ال شو. ةماقم 6 ناك يذلا بفرظ اذلا ماقم ثمأق دق اههال ارنا ماقم ةماق لاخلا

 ئيماقلاو 1 ا”برضلا نع اهب رابخالل حصن لمحل قيس رحب ]خور كم ١
 |ناذ ط رشو ةعم نرتقم يا ةلعفو لعاف لكون ةبحاصملا وإوب ادعبملا ىلعر ما فلع |



 رخو اهتبملا 0

 كإوخا تاق لهون رهاظلا مسالا اهيف جردنيف . ةرقتسملا ريغ يا ةيدابلا ءاهسالا نم
 رعاشلا لوق هيلعو

 انطق نم شيع بسيف اونعظي نإ  انَعظ اون ما ىلس موق ٌنطاقأ

 رخالا لوق هيلعو لااثملا يف تيأر اكلصفنملا ريضلإو
 06 نم لك رل انيك مانا." "اهأ يدع فاو اذ "لبح

 0000 ال11 للا لم وهو ريخلا دم اكاس ةقوف تو ادعم تفصولا نوكيف
 ماهفتسالا نال ى كلل ذك ك كلذ ناكانإو * كونب دورا امو ك امالغّبورضم لهون

 عقاولا فصولا لزتف تاوذلا نود ثادحالاب نانّلعتي اونال ل اعفالا نابلطي يفنلإو
 1011 كال الو ركصت الو فضرب الو عيجتالو يتب ال ناك م نمو - لعنلا ةلزنم اهدعب
 امك ودارفإل ةدعل عوجماو ىنش 31 رح ' ال وهو م اهدعب عقو دق ناك ذا هنا

 ا لا < ايعبالا ناعّوسي اهنال ةضح حركت ناك ثنو ًادهيم لوج تيأر

 1 ل ربخلا نود ةيئان وا لعافلا بلطي ناك لعنلا ىرجم ىرج دق ناك ذاو كا

 ىحن هب ىف كيبل حوفرملا ن ناك ناف + ةئافلا مامتا يف ةماقم همايقل ةنع اضوع امهم هيضتقي

 اًرتئسم اًريض ناكو ٠١ هعجرم ركذ ىلا هيلا كامات[ ر يصل رانبفال د دير هاوخأ عاق ام

 حلص» فصولا ن اك نإو + ليبقلا اذه نم ءيث يف نكي م | دعاق الو اق الذير وحن

 وريغ ىف و :١ ناهجولار داع ”مئاقام وحن دارفإلا يف ةقباط ناف ةدعب اع هب رابخالل

 يفرك ذتس ةفيعض ةغل ىلع الا ةدعب اب غادتبالإو هب رابخإلا نيعن ك إوخا نامئاق امومن ظ

 ل اهعتسالا اذه هيف زوجي الفيفنلا وا ماهفتسالا دعب فصولا عقي ل اذا امإو «لعافلا باب
 ىلعوداهعا مدعل ٌةدعب ام يف لمعلا عيطتسي الو هل غّوسملا مدعل هب غادتبالا ٌربحب الذا

 رعاشلا لوقك اههودب هل اعتساردنو. ا امك ءيش

 تّرم ٌريطلا اذا يطل ةلاقم اعلم كك الع بوب يحب

 ْ فيكوحن عزي وأ . رم كفر دايك اعف ينو مابغتسالا يف قرف ال ا
 تاق امناوحن ىنعملا يف الي وات ىلا نوكي دقو . كاوا قاظتم نيباو ك امالع نم

 درا راع زو اهاخامو ك ادبع الل ماقام حلا ناف كون او

 ةيناثلا ةفاضأب رو ىلولل امنا فصولا عقريف ريغ ىلا لقتتي و سيل عم حتت < ادتبالا

 ةفصلاو ٠ 9” ا” لوعفملاو لعافلا مسا لميثي فصولاو +اهربخ دسم ةعوفرم تو هيلا



 14 ربخلإو ادعبملا

 ةقرادلاو قراسلاو وع لأ لوصول نكي ملام كلذو . ةهجاشملا مايتتسالا البقتسم ةنوكب
 ناك ذا ريض اذه 0 زيغ * تملع 5 ةدرقم الا :نوكت ال لذ ةلص نآل اهمديأ |وهطقاق

 ريغ ةيببسلا نوكت نا زوج ذتيجو انلا نم ةديرج ز اج ةقيقح.طرشلل باوجي سيل
 كلذلو ٠ اباجال تلخد اننا اهنال هيف ةّيببسلا قتحت ابناف ابب نرتنملا فالخي هيف ةظوحلم
 باوجلا نال ربخلا مدن اذا عنتمت ام اطوخدل هجو ال ذا افلا عنتت يملا دصقت م اذا

 ىتتلا موي كباصا امو وحن يضاملاب لوصوملا ربخ ىلع اطوخد عمو ار دبارختتم الأ ب نيتي |
 هلوقك فرظلا و لجن ريك م وجو اا ةكتلإ و هللا نذابف ناعما

 لالا ناجم وأ ٍدءابم رما 1

 سايفلا يف هيلع دمعي اليدان كلذ 00 ريغ: 0 لك رف ةفوضوملاريغلأو

2-- 

 "نعبملا يف قَأَدَفَكاَذ لْثمو“ ادع ركل ْدَدع اَرَبَخَو
 ةعانصب ديز ع 0 اذا ام 1ددعتم ادتبملا ىلع م 2 ناك اذا هد دذعتي ربخلا توا يا

 زجارلا لوق هيلعو ناك عاش د 0 0 كب تكا أورعشلا

 سم رع سارع

 يئشم 5 يقم ىب اذهف ني م

 ةمالغ هيأ ل رح نع ريف هد 0

 500 دقربخلا نأ لع ءاو ال« لوالا نع اًربخ عين ]و ةلبق اعاربخ ةئلجج نوكتو قلطنم ْئ

 ا ل - وأ .يسيطخو هداك علم كرنب رق ةنينج حارس تارقا 310
 ناف كلذ نودن ذهن ا امإو + ع 5 فطعلا هيف بعض 2 وطو بصل ياكل

 ديز لاقيف فطعلا راج باك عاش ذيز وتنف اك ةنم دحإولا لع زاصتقالا زاج
 يف دحإو ربخ ةنال رم يا نضماح ”ولح ناّمرلا اذه وحن يف اك عنتما ًالاو . ببتاكو رعاش

 ددعتلا يضتقي فطعلا أو ىنعملا

 ا فاك اعفار 46 تفصَو ادبأ سلات اهنيالا
 * 1 0 0 ف أ

 هلو
 94- 207 ع 0 ِ ./ 0 ا : 2 و ص 000

 رمأ 14و 2 76 2 -_- م هج سور

 أدين ملي دادع ا 3 اكرفأ 7 ( هب رابخإ ٌراجَو

 ىنعملا 0 كب اياعفاز لمقلا ى ىرجم يرجي بفصوب يننلإو ماهغتسالا دعب أدتبي ةنا يا
 سم اعل يا يس و ا نجا ل حم سل مسام جمب اس هجم حمس ا سس عمم. اص جد
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 هيلع سقو رادلا يف ديز وحن فالخ الب هارجم يرجي وهف فرظلا
 7 2 م 6 سرس 4 0 7

 ذفي مل ذِإ لات لاعالإ . ذرب الت اوذ نع نامزل اوذَو
 ءااوسلا ىلع ةنهزالا عيمج ىلا اهتبسن نال تإوذلا نع اًربخ عقي ال نامزلا فرظ نا يا
 رابثعاب ةنمزالا ىلا اهبسن فلئخت يتلا يناعملا فالخمي نازل اب اهنع رابخإلا ديغي الف

 فالخب درو امو + ليما دير لاقي الو اًذغ ٌرفسلا 3 رخ 1 نود ٍتقو يف اهنودح ا

 رييدت ادغو رمح برش مويلا ياما ا ل موو | طوقكىف ءم ليو 1 ىلعف كلذ

 رعاشلا لوق كلذ لعو٠ رم

 ةنوجت"و و «ففلي ةنووحت *م 0 ءاعّلخأ

 نوداتقو ثودحلا يف 00 تاذلا هيبشن 1 * معن 1 ا ,ءاعّلحأ يا

 اعيمج تاوذلإو يناعبإل ملصن ةناف نراكملا فرظ فالخي . 0 8 اومنرخأ
 0 ْق ل نوتيرنلا الك بن فنالنخال كنلخ رونو ا 0 ١لاقيف

 001 ل[ومدعو  بيسلاىاأذإ ! ميملا انما
 آي لم تل يعي ل ل ام ٠ اليعتسا ةنعرابخإلا ف هاَنلأَو
 طرشلا مسا ةلزنج ناكربخلا ىلا يبس هلق نرم كا ب ناك نارادعالا ناحل
 كلو. باوجلا ىلع لخدت ايكربخلا ىلع ءاقلا لخدتف طرملا ان باوج ةلزنمب هربخو

 رغب ةفوصوم كن وا ”هرد لف ينيب يذلاوحن 00 انما ادعبلا ناكا ذا نوكي |

 لوصوملاب د0 را اهادحا لا فيج م اذكو .ثانيد ةلف رادلا يف لجر. و دّرملا

 كلوا رانيد 000 لجرلا وا اندنع لج لكوا كام لك عام

 اا 1 1111 سالو قظو ناك لقم ةليجلا ىمجاريغي قحان ادتبملا لع لخادم
 يذلا ثول نإ وم ةءاعملا درو هبو عنتمت ل ّنكلو نإ لثم ىنسملا رغب ال خحانلا ناكناف

 رعاشلا لوقوحنو. مكيفالم ةناف ةنم نورفت
 ديطلا يف ممرغيف 56 3 قرف نم شبا نام يك

 *ةسمخ هلل ناف * يش نم مفغ امّنأ و هلعاو 0 1 افوخد ردنو

 تيأر اكاًقرظو ا العف اهنوكن م دب ال ةلشسلا نه يف نينعقإولا ةنصلإو ةلصلا نا ملعإو
 قمل دب سو ا وكف ل اهوديتف الفال 0 ال طرشلا ادالإ نأ

1١ 3 1 

 وس 2 ل دك اما ب يسع ج2 قص جل سب ملل كجم ل ص ل 2 ل حجل ص دج حج و مح ا مع دع ملا 01



 ين ربخل إو ادتبملا

 ةلرجلا تناكام يف نوكي لوالاو *: ةيبتجالا دقفل دئاعلا نع تنغتسا اهضعبوا اهلك ا
 ىنعملا يف ادتبملا نيع يش هيف ةليحلا ناف. حا هاه لق و لدجملا َنيع اهرب هيف

 يناثلاو + هب اهطبري ام ىلا جانحت ال كلذلو ْسفملا ُبيعر سف إو ملعتس اكل ةريسفم اهمال
 باتا ومن ادتبملا ظذل راركتب نوكي كلذو . ادتبملا نيع هيف 0 ناك امة نيك
 ال ام) ةولصلا اوماقإو باتكل اب نوكسي نيذلإو وحن انعم وا ٠ نيملا ٌباححأ ام نيملا
 ةزاشال اب وا +« ىنعملا ىف باتكل اب نوكسمي 1 نيلصملا رجا عيضل
 لهشملا مومعلا تحت ولوخدب وا *ريخ كلذ ىوتنلا سابلو وحن ةلمجلا بناج نم هيلا
 ل١ حرم دانجملا ىلا ف تحت لخد دق ادتبملا ناف. در هيلا معن وحن هيلع اهضعب
 دق لبجلا نه ىرم ةدحإو لكو < ةيابنف 6 امك ربخلا ةلمج ىف ةعقإولا ةيسنجلا

 طابترالا ةدافا يف ةماقم ةماقلا 1 ي ٠ ادتبملا نيب و اهني امل دئاعلا نع تنغتسا
 ىح ئرتعا ايار اونلكت دقو < رخل 0 تتانيوزلا هذه رودس كاكا امي |

 اهغ افيتسا ىف مالكلإ ليطن الف فالخلإو ٌدرلا ترم لسا اهرثكآو ةرشعلا اهم اوُمتَأ |

 ٍفوذعْلأ اَِلماَعَلِإ اًنْضَق - ٍفورظلأب رابخإلا دَرطأَو
 اينأعتموه ةقيقحلا يف ربخلا نا دصق ىلع ةاجتلا دنع دق ٍفورظل ايرابخالا نا يا
 ادق فرش نافللاوعي ندخل يرق كدنع ديو لف اذاعه سنه قل ف

 5 لص لعنل ايوا: دارفإلا ربخلا يف لصالا نال نييفوكلا ر اينخاوهو لصاحت مسالاب |
 لع رعت ا ولطت اق *«لعفلل لمعلا قحو فرظلا ىف لماع ةنال قييرصتلا نايخل

 زعاشلا لوق ناك اًدوذش الا ةنيب و اهيب عيال كلذلو ةنع اهتباينل فورظلا

 وللا فيرس دبل يناع 1. نوم اداوع كلر نإ لارا
 روكذملا قلعنملا ريمض يف فلكخإو * نيقنحلا روهج هيلعو ع اوه بهذملا اذهو
 ناك اذا فرظلا قلعتم نا ملعإو * ةنع هتباينل فرظلا ىلا لققنا ةنا ىلع نو راكالاو

 .يقتايس اك ةماقم فرل نا از زر اها سني راع واس رلوصح ىلع لدي

 ناك ناف * ةل نبا يبق :نرف لعفب وا دونما قيبق نن هربخ اف مسأب رك رثر ذتيحو

 وح ليلد هيلع لدي مام ٠ : ةلدنع ثيل انج دير اومغ ا ةفصب اًذدينم لوصحلا

 | ىسي الو فرظلا ىلا ةنءريمضلا لقتني ال نكلو٠ ب بكار يا سرفلا قوف ديز وحن ةفذح
 |ليدصرورلا نا رم دقو » فرعتس [5 اًوغل راض دق ةنال اذن ل11 ري ع فرظلا

: 



 ربخلإو ادتنملا 25

 يذلا ريمضلا 00 ةفصلا ل يف دماجلا ع 0 د١ نقغلا يع 3 7 5

 *« ةليغ يذلا ريبضلا ليف عاجتلاب 0 ا نا يدبر وحن ةفصلا كلت ةلهغت

 ربخلا نكي ل ناف ٠ أهيب نم ةيبنجالا عفر ! ادعبملاب ربخلا طبر روكذملا دئاعل اب دارملاو
 ريضلا نع بوبت دق لأ نا ملعإو #2 يقآيساك طبارلا نع ىنغتسا اكمل نع نا

 ناف ىوطا نع سننلا تو هبر ماقم فاخ نم “أ ًاووحنربخما طريف فرعتساك

 0 م هل ةتقباطم تمزل 0 رتل اذإو + هأو 3 يأ. ىّواملا ف دا

 ؟ةقباظالا مزلت !ًالإو رج لهو ةيفاذ دنهو ناس ١) اج هاوخأو *عاق ياك دل |وحا

 و يا 0 دوصقم ريغ ربخا ن ناك ع كلذ وحنو نامسق ثابرحملا

 هل ةكاغوت رخو دوضقملا وه قلعتملا كللذ نا 57 : ةنود ادعبملا ىلا دوصقملا هقلعتم

 باب نرم نايبلا لها ةلعجو ٠ طولا ريخلا هل لاقل كلذلو نولهجت» موق متنا لب وحن

 ر قاس ا؟بيلغتلا

 م هيف 0 ةيسنا ذإ 1 ينلطمي نا 0 | عاشو

 1 ةئاشنالا ةلمحا اهيف لخدتف انللعم ةليختاب رابخإلا ةاحن ملا تاون عاش دق هنا يا

 ةتايثا ال قرظلا نم قيرطب ه هيلا ءيش ةبسن وهامنا ا نال !دتبملا ىلا اهتبشف لاهتحا

 ركب ابحرم ال متنا لب وبخ ةنم عيتس ام كلذل دهشي و ٠ تعنلإو ةلصلا يف اك عقاولا يف هل
 : رعاشلا لوقو

 مارغو ا هنا انج اضصا د ونشرت فيكم ربص ليع نم ُبلق

 ريغ اًلطمترئاج ةنا يحصل إو ليوأت ىلع مهضعب ةه و اهيرابخالا زإون اوج يف مضعب عزا انو

 رابخإلاف ةيربخلا ةلججلا امإو * روبملا لاعتسا يف يضر رم روغ لاح لك "ىلع فيعض هنا

 جردني و. و ! اق يرو اسر ا معاق اقر وح ديه نإ قو كا

 0 اعلا دا ارا كم كوكا نابل لور
 0 دمع رأسي انا ايفوع وللا م | لور هدم »

 ار ل 21 ادجبملاب ايطبري نتاع لع ةلمشم.دروكت ناليج ريخلا ةلرا ناي العا
 يلج دعتا نافاو كبار ا زيسمم ملام يف كلذو . ةبرضن ال ورمعو ٌووبا ماق | ْ
 ل ف ا و ب ا ا ا تلا

« 

 ك2 يا ١ امل سس حج 7 وصل عع جا. 2222 7 دج ع و يس ل سس مص ب وس مساج جا سل 2 حس صم ص جس حس ع صصص ل ل سجس مس مل 2 مس م سس م



 76 ربخل و ادتبملا

 إبلا لبق نموا كيز فيكوحنر ماهنتسا ةادا ناك اذا اكدسفن لبق نم ام .!دعبملا ىلع
 اليل هتاذل لوالا يف ميدقتلا ديف بجي هتاف. ثيزالا رادلا يف اموحناًروصحم ناكاذا اك
 رصحلا بلقني الثا ادتبملا ريخات مازتلال يناثلا ينو .اترادص نع ماهغتسالا ةادا جرخت
 ١ع را اعرظا ل ركب نا ربخلا مدقث هيف بجي امو د* دارملا فالخب ربخ ا ىلا ةنع
 "ريض ةنم ءيش لع دوعي وأ ٠ لجر رادلا ينومالغ يدنعوحن ا عوسم ال تي ًادتيملاو

 تعنل اب ربخلا سبتلا يدنغ مدع لاول للا : اهيحاض رادلا قو دياب لص ١

 اييخلص/ لق ولو نورا كلا كاوا هس طرا وطفلك نيكي 0

 نكي ) ناف +« تلاع اك زكنم وهو ةبترو ظفل رخآت ام ىلع ريمضلا دوع مزلتسا ر ادلا يف ظ
 ريض ايضتم ًالعف وا .“ بتاكألا ذيز اموحن !ًروص نكي ملام ةيدقل زاج كلذ نم يش |

 ةلئاج انرتتم وا :راذلا | يف نموحن مالكلا ردص هل ام ادتبملا ناكوا» ماق ثيز وحن لدعبملا|

 ىحن ادنبملاب سبتلي ناكو ١ كدتع رم مالغوحن هيلا اقاضموا . ئاقٌديرل وحن ردصلا
 بجي ةركدلا ىلع مدقملا ةيفرظلا ربخملا نا معاو * كلذ لك يف ع قشر

 نا ..تاريعت ادني هاو وصلا ثييحي نوكي نا يا ةنعرابخالل اهنا 0 نا

 ةضحم ةركن ناك ناف.٠ ادتبملا لإوحا هي ةليصنت ّرم ام ىلع ديفم ةر ةركن وا ةفرعم نوكي
 الغ ٍراَم يفو لام لجر دنع لاقي الف هب ةئئانلا مدعل روكذملا ربخلا يف ةعوقو عنتما
 ىحن ريكدتلا ايف وا“ ياك فارما يف اهيتافتا ددع عقي امنا ربخإو ادعبلا نيب سايت الأو

 اروع لع هني رع تما ناف اهنيبزبيملل ةنيرق ال ثيح كلذو. قملضفا تلا

 رعاشلا لوقك ربحا يدقت زاج

 الا نافارا كاسر اع اعلا وك ان
 لفنان يى ناو دارلك نان ديلا ياكم يلا كارا دع

 ظ رخالا لوق يف اك ىنعملا ةماقتسإو ةدئافلا ري *< انينب
 ةرتاجيل ١ ءاسنلا | رش طا راصق ذرأ لو لاجحا رشاريصق ُثنَع

 ديك اىالكو . شال ابو اربح هدب امو. اذنبم ءاسلا رش لص ترا كلف
 هه. 8 يه َة 3-31 0

 0 عقر ليح هيف اًدتبمْلل دْئاَعَو

 : 1 00 ا : - اذنل 0 ل 0 3

 1 ده اسم سس بصل ل لسصخخص  تسصصسل ل . يصاب . تيصخخصلا | ةيحصخصلال تصمت - دب دعا تعجل و عيعل يد ابصلا : 02 طع ل اسم هطلت ا حجم حج جل صج ج7 جا صج وج سم ص م ب مع س ج ج ص طم ممل مصتعم ع ع مصحل . صصصخسس ب نع صس تا ع صصمسل
 5 ظ ا ع ١ ظ 5 / ٌ سس مسيل



 ربخ إو ادتبملا ظ 1

 0 00 ال اةيكقل ويش وأ يقرظب اهع اربخع و١٠٠ ةقدص فو رعب ماو ةلماع كلا |
 ةلمرقب ذاع ثفيعض ذ وفك فوضوم نم اَلَحوا * ٌباتكِلَجَأ لكأو 8 مع يذ لك

 أ ./ اوابلا ىف دما اذاف تجرخ وحن ةبث اجنل | اذا دعب ةعقاو وا »# فيعض لي

 رعاشلا لوتك الول دعب
 ٍنملظلا َنهاياطم تلتتسأ املا ب يذ لك ىموال "ابطا الول

 رجالا ليلتك م ازل اه ةظبدش هيل اج ةلج ردم قول

 قراش لك م* وض ىنخاكاّيحم ادبذف ءاضا دق "ينو انيرس

 رخآلا لوقك اهنودب وا
 7 يو يئارت 1 0 ةدحإو رهدلا يف اهقرطي ل

 || اهيلع فطعي وا + ثدحت ة ةرجش وحخ م ةداعلا قراوخ نم اهربخلا كلذ ثوبث : نوكي وا 7

 ىأ #* اندنع ةليوط ”ةأرمإو لجر وح ةصصخت هيك / راحل ُِ كيزو لجر وحن ةفرعم
 رعاشلا لوقك عيوننلا اهب داري

 0 سس موو ءآسلا7 مويو انا رمد 16 2 0
 * هث افيتسا يف ةدئافال ام كلذ ريغ قادزَمَه لكل 1 وو ميهربا ىلع مالسوحن + اءدلا وا

 | لوصح ىلع ةقيقحا يفرمالا رادمو مويعلاو صوصخلا ىلا عجري تاغّوسملا هذه رثكإو

 ربدتف . كلذ يف ةدعلا يمو ةدئافلا
 0 هسس 2 2 55 00 ه 0

 رعوضوم ىلع الوهم وو عوبشلل ربخلا يف نكعلاو
 3 وهف ذي 2 80 0

 ه1 0 هفرعم رع |أوذيق ام أوف رعف

 8 : ار 500 5 0 7 1 و 5 ه

 ةقموفال ءرك نوكي نا ةكح ناف . ةروكذملا ماكحالا يف !دعبلا سكعربخلا نا يا

 .تاركتلا ناش نم عويشلاو فصولا ناش وهام اعئاش قر نأ يضتقيف ىنعملا يف !دتبلل

 ناف * هيلع موكحلا نع ُرَخأتَ محاور عوضوم .ىلع ]يح دق ”ك ةنال اًرخّوم نوكي نإو
 : هللا دبغ اذهوحن 5 ةفرعم هن زاج ةفرعم نع هب م .عئاش ريغ يا اًديقم ربخلا ناك

 يف هل فصول اك ربخملا نال ةفرعملاب ةنعرابخالا زوجي الف ركب ايلا زاك اذاامأو

 ربذخملا ميدقل بجوي ام ضرعي دقو * فوضوألا نم قرعا نوكت:ال ةفصلاو رم اك لا



 2 ل يع و

 4 ذىضتق افون 1 زكا ىف انتيملا 5 د ليقف

 ' 20 1 0 ع

 لّرتعا دقنلا نع ذإ ىلوأ كاذو ليعلا أ اهيف ذب رجتلا ليقو

 ايهيلع هب 200 زال ابل ةيلطب .ةنال زينا ى اد ةدعبملا نا ليق يا

 ىهو ايونعم لدتبملا لماع نوكيف٠ بلطلا لمعلا لصا نال هيف لمعمل ن نام انمار
 ىضتقا ةنال عج ايف لماع درجتل هلا نا ليقو *« ًادتبملا قهو ايلا بخل قدا .درجت |

 فالخلا ىهتنأ 3 كلذريغ ليقو“: ايونعم نيقيرنلا لخاع نو ا اويف ليعف 528

 ادعبملا ا ا ةزاريغ ةامنل ١ نيب نو ام و اهإوقأ ن ناذهو ٍلاوقا كيد منب ىلا

 ن اخ راك اين لصفلا رحت لو ةنما دماجلا لرتخلا دقن عتشمال بخلاف ةلماس ناكر

 اي دنع هجو | ناك كلذلو مس ١ ةناف ىف يناثلا فال ةدماخحلا لم اوعلا

 ل يلا - اس نسر سنو هم 2

 ديف 0 دان نإ ا ديفي ا ادتيملاَو

 ينانلأ دن .ةقاولاك رع 1 وأ ”فاضملا ضخ ا اهيا
 1 < ع سس جانلا ١ م 0 ل عسر 1

 2 3 يدق ثغاق كك 0-2 مدقم وهو

 لوهجلا نإ ء رابخالا نال ةبعربخ أ اذا ديني يل ةفرعم نوكي نا ادتبملا كح نأ يا

 اهصاصنخا دنع نوكي كلذو . اهب + ادتبالازاج ام هجوب ةركتلا تدافا ناف . ديفي ال
 نسحلا دارفا لك قرغتسي ةنال اهعوبع دنعوا ..ك ارتشالا ِهليلقتل ةفرعملا نم اهبّرقي ةنال

 رتاواص ندمح وح اًظفل ةفاضالاب ابل اغ نوكيف لّوالا اما + ةيسحلا لأب فّيعملا هبشتف
 8 ول فصول ابوأ * ردحا لك يا وتلكاش ىلع لمعي لكون .قعمولا ات

 ا م ظع رش يأ بان 1 ملوقك اًريدقت وا. كل رشم ن نم ٌريخ ندؤم م ليعلو

 تعنتما لاو تيأر اك ةفوصومصيصنم نوكي نا ةلكَحو ٌريغص لجر يا اندنع ليَجٌر وحن
 سغنب ةرات نوكيفيناثلا امإو * ةدئافلا مدعل انراز سانلا نرم «لجر لاقي الف ةلّكسملا

 رادلا | يف دحا اموحن نا ملأ قاس يف اهعوقوب ةراتو ٠ دارج نمر راج رق ملونكةركللا

 هب ل كحلا نزال اهيل رفلا لعاب مدقم ًادتبملاو * دلبلا يف ريما له وج ماهنتسالاو ا

 # 0 ياا عب يفالا اعضو هيلعم دقي كلذل و هيلع قي يذلا | كحلا قياش

 مي نا ايفو ان 1 ان 0 ديال وركذ منا لع



 ربخلإو ادتبملا 31

 ريدقتلاو فذحلا 1 اروتسد ذخإلا 100 ل + ديز يات عري كا

 معاو »* ىرخا دعب ةرمراركتلا نع اهعم قتغتسي و بإو :الا نم يت أي ام لكيف اهب ليف
 اولخد ذا وحن لاح ليلدلا دوجو اهدحا . رشالا غب طورش ةّئس فذهل إو ركذ ما

 اولاق كبر لارا اذاه مه ليق اذأو يما اذ لمن يا. ايراني

 كلاثلاو + لعانلاك ربل لزخم فوذحلا نوكي النا يناثلا * اًريخ لزنا يا . اًريخ
 تيوق عضاوم يف آلا لعفلل بصانل او مزاختإو ةاملا فدحالف افيعض ًالماعنوكيال نا

 فد الف . ءيش نع اضوع نوكي ال نا عبارلاو >* اهيف هل اعتسا رثكو هيلع ةلالدلا اهيف

 يدوي ال نا سداسلاو سماخإو + ثيهذ اًيهاذ تنا اًمأ وحن يف ناك نع اهب ضّوعلا ام

 ناكما عم فيعضلا لماعلا لاغإ ىلا الو . ةنع وعطق ر لعلا لئاعلا ةكبع ىلا ةفاذح |
 يف نآل لوعنملا فذحر وج الف. ةتيرض ديز وحن ىف اعمتجأ دقو . ٌيوتلا لماعلا لاعإ

 نم نما عم ء ادتبالا لاعإ و. عفرل اب ةنع ةعطقو ةلبق ام يف لملل لعنلا ةّميهن يفذح

 .اهن أ مظنلا يف روكذملا للخلا ء + اين 0 ها وال ملا لاعا

 مسا 7 /

 - 5 هك ا

08 
 ربخلإو !دتبملا يف

 ا ا - 2-6 1
 ام اذا أم ربخو ادق | و

 أ

 م ١

 ام 5

0 0-62 1 - 

6 | 

 1 ١
 رووصدع ١

 نوكي دانسالا هب ادوصتم ّرم اك اّمحو اًظنل لماع نع درت لاح يف مسالا نا يأ 27 ا ا ا م ا ا ا يع و تف ا ل م
 بيكرتلا لبق م بالا دانسالل هد 0 جرح + اًربخ نوكي هبلا ديس امو ادم

 || اذتسم ةدعبام ل داطيالا نمل توفوا ادي : حيد 2 عم ةناف
 || كاوخا عاق وحن تأسس ةدعب ام ىلا اًدنسم ناك امو. عفان معلا وحن لصالاوهو هيلا |

 : ام! كتبملا ىلا دنسأأ ام ىلع ربخلا قيلعتب جرخو + نيهجولا لبكي دانسالا قالطا نال

 اك اوقف سلاةناف روكذلا لاخلا فنا وسام للا دتسملا اذنبملا دعب عقو

 نال ءيمس اكاههبش وا ةلمج عقاولاو رم اك ادرفم عقاولا ربخلا ةلهت لخدو . فرعتس
 لَم انف اعيَج اهليدح دنسللا قالطا ظ



 1 ربدقتلاو فذحلا

 اهريخنمرتكأا اهيف د 3 ةيقب نم ىوقا اهنال اهوحنو بصاوتلا باي يف

 لش 5 6 7 :نطألا بس ع ل قذكا

 ةبع ِِظ ام ل 1 هواعم ناك اذا ةنال 0 ملعلل 1 لصألا ِق فذحلا نأ يا

 دق هيف لعافلا ناف تيبلا قرس وحن فاك هب لهجل را 0 ةفذح رصيف

 ع دنع ًالوهجت ا

 < زوم ع ع نه <ءموم
 نإ ر/ 20 ه-#آ 0 6 1 7 2 و

 ةليجا ماوي ثس 0 5 ذِإ ةلضفأ | ف ةنوك هيف لصالاو

 رع هج ب 22 5 يهدد 1 0 1 0 3 -

 2 كوةهرص 0 1 ردقت ةلديمع تالخأ 8 5

 رق

 انيك 57 05 'نإ اهريَعَو

 + ايدينمالا يعمق و 0 ا نوكي نا فذحلا يف لصالا نا يا
 مدعل امنع ينغتسي ال مالكلا نال اهريدقت بجو ةدبع باصا ناف . ةديعلا فالخي اهنع
 الف لعافلا بئان يف اكاهناكم ةدغ لع امب اهنع ضّوعي مام كلذو ٠ اهنودب كالقتسا
 امو #« وريدقن ىلا جانحي ىتحوداقعنال بولا رَدقلا نم اي رسخي ل مالكلا نال دل

 الف أل ا ا لا < اجوحن تّرددف ىنعملا ق اة تناك ناف ةلضفلا

 امرابنعا ريغ نم دوصقملا ىنعم اوه اذهو ٠ يملإو رمالا تلع 06 ىزني 0 ندلف وحن ظ

 كلذ فرعاف. وريدقن ىلا ةجاح الف هب ناقلعتي

- 0-1 6 0-7 9 5 
 ابهبكح يف يك ذملاك رردق ا د هلو مو

 508 2 ع / 5 0 0

 :ريخ نتا 4ك هب طعت 6 0 ق

 2 نال. نات يذلا كلا يف روك ذملاكر ديل ]َح تيباتل اك. لعل 1 نا يا

 دريد ىلا ةرابثعا اعد دق ردم . فدي لةناكف هفذح ىلا ةّلعلا تّرطضا دق ةّلعل
 ليج ةنوذخا + ا مركلا هيوبيس ايو ضاق ينام اجوحن كلذو *ركذ دق ةياكق

 الع رد كلذلو يضانلا < < اجوحن يف ةتباقلا < 5 +: ريكاشلا < قيال ٍضاق

 ةضلا كلاذكو * اهوحنو مد *ايك ةلعروغل فوذحلا فالخب ةعيانلا ىلع ر دقن اى ةيضلا

 ةاعارم ةعبات مقري كلذ ذلو ديزاين يف ةرهاظلا ةيضلاك لع ىدامملا هي ويس ف ةردقللا



 ريدقتلاو لما 1

 ا
 م فذحلا ماكحا يف

 2و

 | داَرملا ماسلا 7 عد امال اَم 7 ماكر

 الحال ذِإ ربغلا 558 0 َداَقَأ امك
 ةدافالا هذه دافا ايف . لكتلا دنع دارملا ىنعملا عماسلا داق ام وه ةامغل ١ دنع مالكلا نا يا
 0 ْق يناس اك ءيشب ةفذح لف ال نأ 1 0 ا

 ١ 2 2 7 كاوطن 0

 4 10 0200 0 0 ١ يا

 ةنع ًاليدب ماق دق ٌبئان هل نوكي فوذحملا اذه نم ضعبلاو *«ريخما برش يار ركسف
 ناك كلذلو فوذحلا لعنلا نع بات'ذق يقلك ا ناف.اده حايل ارح

 ا؟ ةنع ضوعملاو دولا نعءب عب الو فوذحلا نع ضوع هيفروك ذملا ل اجأو ةفدذح

 ةناسحاف يأ اهيلعف 201 نمو هسفنلف نسحا ن هوجن نع ضوعال ا فالخ ٠ د 00

 فذحلا نا ملءأو اك ةنع ضي وعتلا مدعل فوذحملار 0 :3زوج ةناف اهيلعذ 4 ءاسإو هسفنل

 ىهو راصتقا هل ليق ل.ءادريغل ناك ناف. عامجالاب ”غئاسوهو ”راصنخا 4 | لاقي ليدل

 درا عملا و نيتقحلا دنع ركتم
 لعتس امك تعنأأ يف وطلال 1 مي كم را 1 ا 0 000

 ىا عفرلا ىلا تعنلا عطقكا ةدعاقلا 0 ام فذحلا نم اوبجوا امير مهنا يا
 "01 لك بضللاو :ديمح اوه يآ ادتبملارامقا لع ف مضر ابيل نيا رخ يلا

 72 نوزيج الو هب ل ُِ ينأيس اك فذحلا هييف 2200 4 *اف. 57 اه نأ ينعا يا لعفلا

 دارملا وه خوطم تمعن ل 1 رابخإ 1 وال 6-5 3 فوذحملا

 باحالا 0 م هيف اينما د هع همن

 ةيردصملا نأو عاونلا باب يف ناكل ثم باوبالا تابمال حصا لمإوعلا يف فذحلا نا يا ظ

 ارت“ تاتا.( تا تا ا ةادالا+: افلتا فاتتاا ددلا تاتا تتاتتقا ! تاااتاشاتا" فتاك تاتا للا-كتظةظاتتانكت كلا كات تكتل“: ائتلاف” قلل لاا: كاتاتلا كاق تتتل و3ك0

 9 بسلا ؟؟ ٠ ؟)؟+©؟9©؟سس ل ياس 77 لللسسسسل2
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 93 تالومعملاو لماوعلا

 'ظ مسسسا

| 
 د

 ظ
 ذاق رورجلاو داق نال لع هب ك2 اَقن١ 1 2 ل
 لا كلذلو يو اهب نو ا

 أ وقاللا دنع نعال اخ ةنولخدليو فراتلا اع

 ظ
ْ 

 ظ

 ين ةلبحلا هيش اا كلذلو هي هي ناةصتليف لعفل اب ناقلعتياممال ةلمحلا ناببشي اهالك

 أربخلا فاك يضم نع لازتعا دنح درتلا نع هيف تست يتلا عضاومل يف اناقاسيو

 ظ اهريغ يفد نوعشوتي الاب رورجمو راجلإو فرظلا يف نروعسوتي مها معاو * ووحنو
 ظ ءارقتسالاب 1 ل هو ش

 ١ اهتم يضخ لج "ايل سلا كاسل تا
 | امو كدنع جر نمل هوجن ىنعملا يف هيلا اًدتسم نت ل هد يكذألا رول 1 يأ 1

 رادلا يف تسلجو ديزب ترزموحن ا 3 ردو دحا نما ظ

 نوكيف ءرورجم ىلا لعفلا نعمل صوير جلا فرحنال كلذوحنو هبيد يل مالغلا ثيئارص# ظ

 ىنعملا يف هل الوبعم

 ا

8 ' 
 ىلا دشرملا ليلدلل اك ذم تالا اذه ف ةيلكلا ماكحالا نم الجم ”ةانركذ ام نا يأ
 | لكف ليصنتلا نع ال اغ ينغيف اهيلع مالكلا يتايس يتلا ةيبيكرتلا توبالا يف فرصتلا ظ
 ْ باوصلا ىلا يداملا هللإو هب ظنئحاف . هتدح ىلع باب 1

 امناف تالومعملاب وا لماوعلاب قلعتي ام اهانركذ يفلا ماكتحالا ن ير تارت ا 1

 | ماعلا كحلا نع ةنم جرخ ام 90 يام ادع ب مح ىلع راجوه
 ىرتس 5 هناكم يف صاخلا ةكح ركذي فوسف



 تالومملاو لماوعلا 2

 ١ كركشت ةعم بار ءالأ ين كا َدِل كسور للرا 1ع ظ

 ىا لاحناو الزل ارارجبل ديف كلا عوقو ئضتقي يذلا ال مكح لك نا يا

 اللف لصالا بسحب كلذو. درفملا ع نع اََلَح ةيربخا ةلمجلا هيف عقل 1 تالا حو

 يتلا ةلمخلإو  ىرتس اكل يوأت وا ٍفالخ ىلع ةيث اشنالا 0

 يو ماقملا كلذ يف لصالا وه ةنال اهنم كّبسي ردم 0 أت ىلع تووكت عقوملا اذه

 راق دير ليوان نوكيف . فرعتس اك ب ارعالا يف ةعم كرتشن كلذلو م

 ٌتِيقلو اضكار ةمالغ < اجو بالا عاق ديز لصي الجر تبنلو ضكري ةمالغ < اجو نوب
 ىلع انكَح تسيل ةيف ةلمجلا ناف ةعلاط سعشلإو ديز اجو لكشي الو * الصم الجر |
 ع سمثلا عولطل اًتفإوم < اج ىنعم ىلع اهنولعجي كلذلو ل الا بحاص |

 أهتهج نم
 0 رض رس به ا

 1 هير عل ىلدت هفرعج | ماقم 95 تف

 ع ١ اموعو دشأ انه لأ نم تبعي امو
 11 ق2 اداجالاك ديف ةفردملا عوقو يضتقي يذلا ماقملا يف ةعقإولا ةركدلا نا يا

 ههبشو يننلاك هل اهتبحاصمب رعت وأ. فرعتس امن اهوحنو ةفصل اكوتطسإوب ُصلخت اب ةفرعملا

 هلم يف كلذ لك ماكل." انتسا يقسو * اهنتسالاو ىلا وو
 0 ىف ا ا

 عرش رشريعلاو باح 1 مَقَو اعل هن ينس رجحأو 1

 عوقو الويل بوسنملاو بوسنملا نيب ظنللا يف ةبسنلا عوقو درج بلطب محلا نا يا ظ

 ديز نوكيو ديز مقي دب لك ةريخو د ءز ماقكب جوملا هيف يوتسيف ا موكحلا ظ

 لهؤ "قت الون ساقي كلذ ىلعو +« ةيباجيالا ةبسنلا يف نوكي اك ةيبلسلا ةبسنلا يف ًالعاف

 د 1 لدا رج لهو ةيمركآلديزإ ٍفراز ولو ديو تيار

 داطللا امرنل لبلاك ىنْكَت هيف رين انلِل فرو

 007 ال هم ل امو لف فلا ةقاروبف 2و وفل هنطل ةّدَشل فرظلا نا يا
 ةعاجتل ١ ىنعم نم دسا يف ام ويف لع دق فرظلا ناف ٠ برحلا ”يادلأ تناوبخ لعتلا

 ”هارجم يرج ام لك هيلع سقو.٠ ىرت 15 لعفلا ةحئار هيف يذلا ظ



 3 تالومتملإو لماوعلا
 ملعب ال ةنال كل ذل ملصبال ءاشنالإو . ردصملاب ةعم لّوَأت نا دب ال فرحا ةلصو اهركذ

 ةلصلا يف مقوم هل سيلف ءاشنالا نع حر اذ الر دباب لأ ال

 ليستيب مهو دست لع راو: + ليغ الما يشأ اك كو
 امم اهريغو ةفصلاو ردصملاكل علا نم حد ناك لماوعلا نم انيق هبشا أم لك نا. ئأ

 فورظل اك طقف مولا يف لعفلا ىنعم نضني 0 2

 ينايس ام كلذ ريغو ةيطرشلا نا ىنعم ةنيضتملا ظرشل ١ ءامسإو نار :سالا ىنعم ةنضتملا

 ليصفتلاب
 و 31 وع د 3 1 اي 0

 رس 5 كيبنعل 1 رص ٍليصأ 000 حبس

 هةمللا لصالا نعاكما ايلا ا ناك اًئيش هبشا ام 8

 0 لعافلا مسا ناف ٠ ليضفنلا 0 ةببشملا ةفصلاو لعافلا : ين 5 فعضا

 0 اهنم كر ليضفتلا لعفإو لعانلا 2 ١ رف 0 هل ةنصلاو . لعنلا 0

 لم 3 تلذذ هلك ىلع ملكا * افيتسا قات

 ارا روح يذ لكي ًاعقسي هن ضخ 0
 ا ضوعلا نيب عمجلا زوجيال نال مالكلا نم طقسي ءيغب نعرض وام لكنا يا
 ضووعملا ملكمملا ١ ءايو . فرحي ةنعضّوعملا ء ءادنلا 0 لماعلا لشي وهو . ةنع
 ارا هوت لعاب عجلات وح كح ك1 1-6 موق كيس ءاقلاب اهع
 ٠ هيلع فقتس اك امخيب ترم ةيبنجالا عفرل ادتبملا ريمغب طري ةناف ربخلاك ولع موكحلاب

 0-0- لك ,لع سقو
 7 جيرو هج اح قزح 1 .

 كيفي قي هي رع هيلع مك

 صخب ةنال ادرثم اهنإ نوكي ىرا بجي ووتر ادعبمللاك هيلع امرك ناك املك نا يأ

 ”عئاش ةنال ىركس اج و نوكي ةناف هوو ربخ اك هب موكجلا فالخب تاوذلاب

 - بادحألاو تأ ىذلا نوب

 ثلا

 1 ل ع ور



 تالومعملاو لماوعلا 01

 دلل أ هدسبام ىلإ اكول “هل :ذملا امل كرط لل
 نا ىلع ءانب ٍديز قلطنإو ماق لافي الف دحإولا لوممملا لع دّدعتي ال لماعلا نا يا

 يف ين أيس اكرخآلل ٌالءاف ةريضو اهدحال ًالعاف نؤكي اننإو اعيمح نيلعفلا لعاف اًديز
 ١١ ران بلع لابي الق هده اما مالكلا ردص هل ام بلك ىف ط# الو * عزانتلا باب
 ردصلا تاوذ عيجف”درطم كلذو ** تبرض له اًديز لاقي الف الف ةلبق ام ىلا الو. اًماق

 .ءادتبالا مالو. .ةزملا ةحوتنملا ّنأ ىوسلاعفال اب ةبيشملا فرحالاو ظ رشلا تاودأ فو

 .ةريغ وا ابلط ء ٠ اشنالا ىلع تاو دألا نم لج فرعتسا, يف جدلا تفرج ضعف

 ىتوملا هلل إو هعض ]وم هيف كلذ : [نقعنماب لت وريغو ١ مسقلا تاون ج هب طبر 007

 تازشا] لا
  21ص ١ 0 6

 زج َفْرَح وأ ١ قام ا أ | تالا مخ 5 هيبذ قيباسلل 0

 الغ وخناًناشم ناك اذ اذا الا هيف مل 1 مالكلا - 18 ١" مدقتملا لمع نا 95

 500 فالخي 58 كك ا م الف 0 :ركااك ايهم ع 0

 ةنال ت تدجصا فيكو تيأر نم وحر خ أنملا لماعلا هيف لمعي نا نيعن مث نمو ٠ . لماوعلا

 ةرادصلا بصنم ىلع ةعم يف كم

- 

 هل #آ# 2-0-6

 اهلومعم | |ورَخ اق لمع 5 اهلوصْوَم لص و ا

 ا ا عم ربحا نع كلذلو لعتلا يف كلبق ام ىلا لوصوملا طفت ال ةلصلا نا يا

 زوج الف. اًديز روزا نا ديرإو اديز فرعي نم < اجوخن فرح او يسالا لوصوملا لشي

 رعاشلا لوق امإو.امهم ءزجلاكامخال هيلا اهاطختن نا امتلص نكميالذا نأو نم ىلع ديز مدقت
 ي 78 5 نأ_حاصب نيلعَت ول رسل و بيغ اظاحال يلا

 هرو عا زيللا تصد ردانف رجلاصب ٍيرْكَذَت نا يا

 ِظو نم ديف“ مهل ن1 م ب ليم لوي ام لَو

 لبق ل ةمولعم سي كبل 0 لوصول لس دال.“١ اد ا د



 2 تالوبعملاو لماوعلا
 00و و ا

 فلا نوطعيف ةبحاصت ا. لخانلالا :نبيب ظنللا ةروص ُِ ةبسانملا نوربتعي ابر مهنا يا

 ع 0 ابلفلل ةاعار م 2 ١ اذنأأ ِف "يا عب عبات' مضي 10 ةلكاشملا تنصَتل هبحاص_كح

 لا 1 نا هيلع فئتس اه كلذ ريخو رم امك ينملاهلا فيضأ اذا 75

 لاول يف رفعي سيل ام لئاقلل اورفشأ فاو فَو
 اهلذعو قاش ل 0 تاعوبتملا يف هب 0 الاب عباوتلا وا مهنا يا

 - 6 نيدعاق ال ةاوخا رئاق لجرب ٌثزرمو اهيل هبخأو لجر برو 0-6

 هدا كير, ايناس لك لاقي آل ذأ امارتم هيي ضانتما عم عباوتلا هذه يف كلذ لك
 0 6 ةعم روذحملا ربظب الف اًظنل عبانلارشابي ال لماعلا نال كلذو . إوخا نيّماقو

 عوبتملا عم .. ٠٠
 هم 5 _-- 8 سىز

 ليم و اري هريظت ع مدن ريظنلأ لبحو

 نكمل و ماعلا ىريلخت لع ةايخ لمملا نوليعبف دريت لغ راطنلا نولي 1
 هعضوم يف قايس اك اذإ ىلع الح ىتم لاهإ 0 يم .لعالخ ةيطرشلا اذا ل اعإك

 ليي ريظك ضيفا لع .٠ لمح نضيلأ ضعت امو
 شل لا لتي ةارج يربف هضيقن ىلع لمح دق م ناكل

 كلذ نوكيف ٠ لحم يف ايم ا | كلتو يف لل مالا هش قو يدها

 شانك ير يزجت دف ةداضملا نال لع بص يذلا يظل لياعل ويطل 6 ضيننلا
 اولع و اونم ١ وحخ يف ةبسانملا ربتعت اك ىيإو كح ومن فطعلا يف اعماج رتعت كلذلو
 ةمولعم ظانلا يف 0 رطل يف لب اق كلذ نا ريغ * يناحملا معيف 2 تاحاضلا

 هيب دعي ْضراَعلأَو ها 00 :رمانلل لل
 ه3 نيل قاع هوو ضي: لأ ىلع ضي لأ ليكتمل ٌْف عوقولار دان 2 نأ يا

 ِكلذكو * هيلع ةريغس اني الف'ركخ ردانلا لع بي ال كل ذلو هيلا هابتنالا قيقا 6 ل

 باب يف رم اك هذا ىلع ةئراطلا ةيمس او عبرا ىلع ةثراطلا ةيفصول اك نضراعل اب دعي ل
 كانه اميه بعت مخلل لو فرصلا عنم

 ه2 2 20 0 ج26

 درتابلا هلومسم لع امطق, .٠ ددستر رس قواعلل نعل
 ممسح

 ا



 تالوبعملاو لئاوعلا 0
 - تب رضاّديز ل اقي ناب هيلع طلس اذا ويف لمعلا نع هل عنامال ذا ةدعب روكذملا لعنلا

 لم انف + تيار ام اديز لافي ال ةناف لالا فالح
 ا هم 1 4 00 0 نالت سلا[

 ار دص مالك ف قعملا أو اًرخآ ا يس رسف 0

 ا 101 و .٠ نينملا لبق نوكي ال رسنملا نال ةنع ةريخ ان بحي ايف رمق املك نأ ايا
 كلل نم يش مدنز نان -اهريغو زييملا و لاجلاكءريغو روكذملا بابلا قرسنملا
 ردص لمعي ا مايتسالاو طرشل اك مالكلا يف ىنعمل ىنا امو >< +يبحبم اك ضراعلف
 ىلع مدفني نا ليلدلا ٌقحَو هيف وه يذلا ومان لعدم ةنال هيلع لخادلا مالكأ ١١ كلذ

 هيلع ب 0 ةنال لولدل

 3 1 2 3 20 ا

 اًمزكاظنلر لايف نكعلاو 0 0
 هع 6 6 نك 7 0-- #

 ردجأ هيب هييذ ميد دقنأ َ هيلع ريو أ َ كيب ردا 200

 . دبعن ك اياوحن ريخانلا ةقح ناكنإو ةيدقث بجي ينعملا يف ةصيصخت دضق ام للك نأ فا

 لا لعام وحن مدقتلا ةقح ناك نإو ةريخات بجي ةناف :ادالاب رصح اهقسكعو
 تسبلا لوقتف . هريغ نم ها ةنال مدقتل اب ىلوأ ناك ثيدخحلا هيلع يب 8 50 #١ غالبلا

 لا لزتلا بونلا نع رابخ الا تدرا اق - ديز نعرابخالا تدرا اذا بوثلا اًديز

 هب لوعنملا باب يف يتسم 15 !عهبف 3 ةيلوعنملاو ةيلعافلا ىنعم راب عا ريغ نم 5 دز بونلا

 لعفلا عوق او درج رابخالا دضق دنع رثثعل كلذ كيا

 الد فك نو عادل لووعأو . . . انيع ةنع لدعي ل ضالاو
 لودعلا بجوي رم نكي ملام ةنع ل دعي ال اًتلطم ماكحالا عيمج يف لصالا نا يا
 اهبحاص ىلع لاحلا هيف نومدقي مهاف . ابكر الجر تيقلوحن يف ةفضل اب لاخلا سابتل اك
 صن امالريخاتلا عم ةفصل اب سبت اليل الجر اًيكآار تقل نولوقيف لصالا فالخي
 || ضارتعاك ةضرتعي امب ًاضوقنمنكي مل اذا يادلا اذه ىضتنمب نولمعت مهنا ريغ * اهب هنصول

 ّرم اك ةفاضالا اههوزلب ةلوصوملا "يا يف بارعالا نع لودعلا ىلا يعادلا
 2 لا ١ 0 5 د ل ةضا بدا ”ترخ

 ةبحاصملا ىدل ظفللا ةروص فق ةيسابيلا زيي

 اك

 اهبرو



 ظ مرسفي لبق فوذحم لعنب بوصيم اديز ناف. ةتبرض اًديز وحن لماعلا كلذ لوبعم

 0 ْ تالوبعملإو لماوعلا ظ

 قارما الو ٍلجر نم تيار ام لايف: ورع براض ديزو ٍديز مايق ينّرس ومن ريغ وا ْ

 || ةاعارم اييصنو اهيل !ء فوطعملا ظنلل ةاعارم نيفوطعملاٌرجيركبو وربع براضثيزو |
 |[ الو لجر نم ينك ء اج ام لبق اذا اك عنام نكي مل اذا اذه + + ةيلوعنملا نهم راب ءاب املج

 ةدايز عزلت الأ لوالا يف ىنعملا عانإ نيعتي ةناخ. لجرلا ايناي وضحت كيد
 ابك ءادنلاب دوصقلا وه ةنا ىلع ايست يناثلا يف ظفللا عابتإ و . فراعملا يف ْنِم

 ناب فايس
 ن غوص مى 0 2 اد 3 0 0 م

 يوي لابخ يملا 3 ىَرقأل أوهو ظفللا رايخ أ ينو
 ةعابتا نورائخبف ظفللا بناج نوري ىنعملاوا ظفللا عابتا نيب رايخما ةّمصدنع مهنا يا

 عبي يذل ااهذللأ نا معو »< هيياع داتعالا فعضل يو رم ينعملا 0 :ىلمأ عابت ١: ىلع |

 اك ٌضراع هُو اني يذلا وهو هب ةيسلا "قب ةيللذ: را لجرلا راسل برا 0

 ىحن ةرزدقملاو . تيار اك ةرهاظلا ةكرجلل ' نوكي اهف عابتالاو + لضافلا ديز اي وحن .ءوع

 نأ ارعالا روهظ ناكمأ عملا عابتال طّرتشيو ا ذه اي ولد ىلا ىتلا 0

 ا ةل اصالا قحي هك نر جيصنلا مالكلا يف عيبا انا وعي يذلا |

 ريظيف ٌرحلا فرح ظاقسا هيف نسحب ةناف لجر نم يف : اج ا :لوق يف م هل بلاطلا يا

 ديزب تثتررم مزوجال ميول وعم" دوج وم هزرُإو .ةلاصالاب 3 عفرلا

 عبأتلا بصنب ثيدحإو ةجولا نر هكا الو“ ادي ز تررم جت صنل | ىف لاقي ال ةنالاّرعو

 ل ال نقلا بسلا 0 ةهبشملا ةفصلا لومعم بصن نال عوبتملا تود
 بل اغلا نال قوطمملا عشر نيثاف رع اًديز رز تننظ الو. غ + ينس كك ةيلصالا ةيلوعنملا

 0 زعانلا لوخدب لاز دقو غ ادتبالا وه هيلع فرطملا عفرل

 نار لا م 6 ا ل حان نجس ل

 لصح دق 3 انه رعئاجأ 2 لمغال 5 الماع .رسفي و

 كلذ يف الم اخرس ال ك انه هل 00 5 منال لوعملا ِق لعب ال يذلا لماعلا نأ يا

 روك ذملا لعنلا ةرسفي بفوذحم لعفب ديز بصن زوج الف : ةييأر ام كيز دو لولا

 هدعب امن ليعبال يذلا ينيلا فرح وهو ةنود عناملا ضارتعال هيف لمع نا نكمي ال ةنال
 ا وو . قابس 5 هلبث اخ



 تالومملاو دو 3

 3-5 طقأ ب ”نآل رعي رق دن الأب لمت

 ”عتسي يكفر فلا دام يبنجالا : 0 راهو

 يف نال ٌبَمذأس ليل اًعوحن دئارلاب نييزالدلا نيب ل 2
 لومعمي لصنلا نولي قس ركل دك رع ب ةانلطالا لقيم مالكلا ت رم طقاسلاريدقت
 00 00 اكو ا وملاو هني ةلوعسم لكسب لماع نع انيجأ 5 ال ةنال اهدحا

 د اخأ تاكو من اعيبج اودع يبنجالا فالخب ٠ هرم انو يذلا امك

 لصنلا قشب ال ةناف انرلاج ديز كدنع 3 مماآَق هراظ نكي م ام م ةضارتعا زوجي الف

 ريغ ةناك نوكب هب ةيفورظملا مويعل ةنال هيلا دتسمللاو دلال وع اجا موكا عم ذي
 دازي ةنال. مسقلا 5 دق لصفلا تاغّوسم نا ملعإو * عيبجما نع ”يبنجا

 نرتقي كلذ عم رو .ةنع ايبنجا نوكي الو 0 مالكلا نومضل ادركت

 ا د ال بح لصفي كل كلذلو:فرظل اك تروكيف نما فرحي

 ءارقتسالاب .
 0 هه نال م

 اللص طفلا ف رتالاف اًرْم ذزت او
 أل قف لاما طقف ظنللا يف ”ةرثا نوحي هيلع دازي . ام يف رّثوي يذلا دئازلا نا يأ ا

 دوم اهذم دحإو لك ناف - لجر نم تيار لهو صاد قع اج امرت اك مح |
 اةلوسنملاب بصخنلا لحم ىف يناغلاو ةيلعافل اب عفرلا لحم يف لّوالا ناريغ دئازإ رأأ فرحلاب |

 ماقملا يضتقي اك
 6-1 | ص -0

 دك يرن ا وك هك رتل ايدج
 - نال ص - ©-_-

 ابيل

 نوداظنللا ع ىنعملا 4 2 2 بارعالا نم يضنقي ظنللا ناك انيح يا

 ناف ٠ ديز براضك دئاز ريغ ما ّيم اك ادئاز "يظفللا مكمل يضنقي ام ناك اوس ىحملا
 وود رحاب هيف - ةفاضالاب 1 يضنقي ةظفلو ةيلوعنملاب بصنلا يضتقي انعم

 ىرجلا اذه ىرج ام لك يلع سقو٠ بصنلا

 .اًضرَعْوأ انام تفداَصي نإ ىفتري لك غابتإ انلْطَو
 رم اك دئازلا لماعلا عم افالئخا دنع ينعملإو ظنللا نم دحإو لك عابتا زوحي ةنا يا



 ه١ تالوعملاو لماوعلا

 هب دحا نم لهون طنف اًمكحوا . رم اك اّمكحو اًظفل هيف دّرِجتلا ناك ام ةلحت لخديو
 دّرجلا رح يف ةلومم نوكيف يي مس اك طقاسلا مح يف دئازلا لماعلا نالرادلا

0 2 1 

 ا لاتف هَل لمع ٠ يضم ىلع ماا للعم

 ظ |ًالنم لعنلا 0 ا

 + زامإب قار ب 2 6 ا ظ
 | فرحو لعنلا ل اعك و بف ٌثولعاف لكلا عونا نم_عونب ُصنخي امل لمعلا ]ولعج معا يا |
 00 ليبقب صخب ام 0 لعنلا يف مزأو و بصاونلاو مسالا يف رجلا ْ

 ظ لسلق رع ةطيخ ال ام: لاهإب اوكح م نمو دف: |ينلا وعشت ورك ىلا تاتا
 را و *«ماهنتسالاو |
 ا ٠ كس ع ا

 هللا ءاش نأ ةناكم ُِ ا دحإو 1

 2 م ادا 2-3-0 2

 ةلضفلا لبقل ومعبلا ةدهعو 0 9 ٍلماعلا قو 3

 أرّثوملاو اهيف يوي ةنال ةتالومعم عيمج ىلع امّدقم نوكيق مالكلا لوا لماعلا ةبتر نا يا
 0 ع لبق نوكت نا تالوبعملا نم ةدعلا ةبترو *رّتوملا لبق |

 || ى ١ عنامل ةنع جرخ اف لصالا بسحم كلذ لكو.٠ ةدع يختم ام لع مدقم هيبكرت يف

 6-0 ىرج دقف ىرتس ا؟ ضرغ

 رو ل 9 0 2

 00 روس 2 3 0 26 7 3

 ل 14و ورم ايار كج
 ددعتملا لومعملا ءازجا نيبو. لومعملا تدب و ةنيب بيقرتلا مشي وهو اًنلطم بييرتلا
 ىنن كللط تفالخج درو امو +هنع ةفذح زوجي الو هب ةلاصنا بجيو ٠ ضعب عم اهضعب

 ىرتس يك ةصوصخم عضاوم يف " الا هل انشا درع الو لصالا فالخ

6 

--- 



 تالوبعملاو لماوعلا 20

 لوعنملاكمالكل ا داقعنالبولطملا رتل نع كئاز نال ظنللا يفالضف بس ةريغو .ديز
 مامتا يف هيلا ةرابعلا جاينحال ىنعملا يف ا ا ا 6 ون يق هن

 ابنم دارملا

 هه 7

 ضخ ده 0 5 صرف 101000 عفر مدعو

 لعافلاو ربخ |و ادتبملا قو < اهسالا ع نما ةنيعلل لج بار 4 ماكحا نم عفرلا نا يهنأ

 الوام ا سل مساب ةيبشلاو ٠ ةصقانلا ل اعفالا مسا وهو 00 ةيبدلاو :ةبئاو
 *«مالكلا نكر يف يتلا ةدعلا بسانيف اهفرشإو تاكرحلا ىوقا عفرلا نال كلذو . َتالو |

 لاا ةيافلااو ”:ريبغل |و لاحماو فشلا ةفارظاب لوما د ةلفنلل بسلا.
 نال كلذو . *يبمس امم وريغو ةيبشملا ةفصلا بوصنمك عسوتلا قيرط ىلع بص اموهو
 ضنفنخلا امإو * مالكلا يف اًتارود رثكا يف يثلا ةلضفلا بسانيف تاكرحلا ٌثفخا بصنلا

 مالغ < اج وحن ةدمعلا لّمكي ةرات ةناف . هيلا فاضملا وهو ةلضفلاو ةدععلا نيب كرتشي ال وهف
 فرس املا عضوم يف 3 عفيو ٠ ديز مالغ تيار وحن ا 0

 دّجعلا |0002 دو دب ترابغا لهون ةلضنلا عضوم يف ةراتو. ديز مودق||

 رجلا فرح نال فرحلاب رو رجلا هيلا فاضملاب و . ختاونلا باب يس بوضنملا تالضنل اب ||
 بلا فاضملا تحت دب رورجلا نولخدييف < امسالا ىلا ل اعفالا يناعم فيضيأ

 196 5 فاو لفل  ةلاسألاب كيلا ليَ
 0000 ا ورب نس  ليح ليعم كاذ ف مالأو

 11 لود فرماج -لعتلا ره لملا ىف ةلاضالا ىيرطب لظنللالماعلا نايا
 يف ليخدوبف مسالا امإو * هلومعموملا انعم اهب لصوي هل ةل ؟ريظن وهو رم اك ةنغ بوني ١|
 كلذلو تدلع 15 هل عوضوملا بارعالا اهيضتقي يقلا ةي اريعنا عوضوم ةنال ماقملا اذه |

 هيبخ» يك ابل اذ اهدحا ىنعم نمضت اذا لمعب ْ

 جوي اَهكَحَو اظن لماَعْنَع  ُدْديقلا وه ىممْلا لاَ
 0 ١ تاع لعوتللا لداودلا ثرغ در اوه ّيونعملا لماعلا نا يأ |

 مالا ىلع عوفرملا عراضملاو ربخلاو ادتبملال ماع لهثي وهو . ةردقملا يثو اهب ظونلملا



 0 تالومملاو لماوعلا

 ةقراقم ءرصَتُك وأ لصوْلاك  ةقفارمةنبرق نع ُرْيغْلاَو
 د ةيصخشلا | مالعالا ريغ ةّجراخ ةنيرق نود نما هتاذب فّرعتي ام 0 ةنا يأ ظ

 ريمضلا نال. ع تر ا يا فّرعتي ةناف فراعملا نم اهريغ امأو ظ

 . روضحل اب ةراشالا مسإو . هبلا دوعي امب بئاغلإو.باطخملا وا لكتلا ةنيرل را

 دصقل اب ىدانملاو. ةفاضال اب ةفرعم ىلا فاضا.إو. اهب ل ب وحصمو . ةللصل اب لوصوملاو
 قرافم وه امو . ةلصل اك هبحاصل مزالموه ام نئارقلا هذه نم نا ريغ . هيلع ل ابقالإو

 ىدانملاو فاضملاو لأب فّرعملا بابلأ اذه ينركذن لاننا لعإو + ءادنلا يت دصقل اك
 ك انه هيف نحن ام جردنيف هماكحا عيمج هيف ركذن اياب ردحإو لكل نال

1 
 الويعملاو لمإوعلا ماكحا يف

 ه0 ل
 هل مكب يق ن د م 0 قووخ اع

 م د - يا ا ما -

 نطولا ديرَش دن ام لكف 0 00

 نركشمب امرك ةزاتو هيل موك هزار نال عضوا بسحب ثيرعم كسل نا يل
 أ . يلاعملا ا بارعالا ىلا جانجي اًرج ل حنجو ًالءافو اًربخو اقم

 دي بأ يس ا ناك كرا

 رأي 1 ترا وريغ نم برع ١ وا مسالا نم ينب 1 0

 000 هيف باَرعإلا يضتشمو
 نجما يحل مو موقت هب ام وهو لماعلا وه مسالا يف بارعالا يضتقي يذلا نأ يأ

 يف ةنم دب نكي ) هودي بازعا ال ع نا ا اا ةيلعافلا وحن نم بارعالل

 اة ناكذيز ماقوحن يف لعانل اك اًظفل نكي ل ناف . مالكلا
 ظ كلذ لك ىلع مالكل ماب ”مئاق

 20 0-_ِ 1 - وعدهم ى 00

 دقتعي ظنل لق هريعو دنع هام مالكلا ةدمعو

 | ماقوحت يف لعافلاك هنودب مالكلا دقعني ال ام يف ءالكلا | ىف 2 اممالا نم ةدعلا كرا يا



 _ لوصوملا : 3
 انتبلا متجو م دي 5- 0 ىلالا نحن

 دق اهنوهضم ناب انعم ايف كم دج دك ةلصلا| ناك يلإر ايلا دع موةكربظعتلا و

 وصوب :رامعلا طيح ال الع 0 نم غلب
 هعد م

 الرع لا ا 0-0 1

 مسإو لعافلا متاوهو تافصلا نم لعنلاب لرأي م اهلص نوكت 0
 0 اوه رك ؟ الا دصتخلا كني رتل لأ ةروص لع تء اجناهال كلذ قوفتلا

 0 ا ءاهج لو اب اه لع اهولخدانب اعرض ل اهفالا لع :اهرلخا

 نسحلاكةهبشملا ةفصلا ىف فلئخإو * ىنعملا يف ةيلعنلا ةلمجلا نال داعب اهخال بورضالأو
 هب 0 1 2 الف 00 فال تؤرق ا لدن اهمال اهب لصولا ةوك موق ركناف

 اهمال اهب لصولا نورخ؟ متو + ةلوصوم ال فيرعت فرح اهيلع ةلخادلا لأ نوكتف
 لعفا امإو < نيرثكالا دن ءرانخغلا وه لوالاو. اقلطم رهاظلا اهعفر ىف لعفلا لغ لمن

 لمعلا هل درطب ال او تاوبثل | ىلع لدي ةنال ةلصلل م هنوك يف فالخ الف ليضفتلا

 ناولءإو * عامجالاب فيرعت فرح و هيلع ةلخازلا لأ قوكتف ةيبفللا ةفبملااك نزك ذا

 ىف طّرتشي و٠ لآل ةلص اهعوقو ع لعانلا م | مسا ىرجم يرجت باّرضل اك ةغل ابملا ةلثما

 ووحنو سرافلا فالخي تير 5 ةيفصولا ىف ةضحم نوكت نا ماقملا اذه يف ةعقاولا ةفصلا
 ةلباجلا < امسال اكر اص دق ةنال ةلصال لكي ال ةناف ةيمسالا هيلع تبلغ اه

 بابلا ناب را يروح نمر 2 0 م معا 1

 معامل طاق يصَو أعم ءْرِك 4 اك 00 جرم اكل

 اظنل برعي اهضعب يثلا تالوصوملا يتابك اهيلع بارعالا تلعب نا لأ ١ يح نأ
 قح اهع ظتس اهنم ءزحاك تراص يتح ةنطلااب بحرتما 1 ايكلو - احم ابنعب و

 || ليقو * اط بارعالا ناكف ةنصلا هب ترث اتسإو ةللكلا طسو يف نوكي ال ةنال بارعالا
 ةلئاف ال اع كلذ ريغ ليقو . رم (5 ةيراعلا قيرط لع ةنصلا ىلا اهنملفتنا:بارعالا نا

 ] روهشللا وه هانَركَذ امو هي اصقتسا يف

 ا ا
 1 <6 ١



 0 لوصوملا

 رخالا لوقك كلذرغ يف ةنع لودعل !يكيرا ارو

 ظ يع لصول اب“ ةليخع تنإوز ٠ ىلع عت يلا اير لعنل
 | رالي كرتشملا لوصوملا دئاع نأ معاو# *ل اعتسالا يف ردانو سايقلا يف ٌرفان كلذ لكوأ

 ظ رانج ماحب يسم ا كدي ا كيد ع 1 رنم نوكيف ظفللا ةاعارم هيف

 3 تفيضلا نومركي نم ماوقالا نم ترزو ينبجمت ال نم ء كتاسلا نم تيار وح ةنلكارإ ظ

 | كما كتراوت وب ال كرار : نم مرك وحن ينحملا ةاعارم م بيت طفلا هارب الاعب

 هم ذآ 6 أ

 لوط امم درف 3 نَعردصلاو حقي ىنعم ولو سيلا قف ظ ٠

 دبعأ الوحم هب : لوعنملا لمثب كلذو. ىنعملا يف ولو بوصنملا دئاعلا فذح زوجي ةنا ياأ

 | ب١ ضاق تنا ام ضقاف وحن ةيظفل ةفاضا هيلا فاضملإو .ةنوديعت ام يا نودبعت امأ

1 
 ظ
 ظ

 يأ نوبرشت ام برشيو 00-0 0 يف عقاولا 5-5 .هيضاق تنا امأأ
 تكلفك هاو لرسول افي هدف اهن رجحبفف نودي انا ونت طم ربسا من رشن امعأ

 0 "در ةنجاكريتع ء ادتبم ةلصلا لوا يف عقاولا عوفرملا دئاعلا فذحزوجيأ

 اق وه يذلاب عا: | كل لئاق يذل ابانا ام ات فذ فق هلحا ١ لوط|

 ظ ريمضلا نال. شيلا ءاماوه يذلا وحن يف الو. فولالايلعي وم يذلا و يف فّدتالف |

 درذملا فالخ ةلص نوكي نا ملص ةدعب ام نال هفذح ىلع ليلد الو صيصخت ا ديفي اعف ظ

 | ىه يذلاوحن ةليوط ةلصلا نكت ملو أدرك ةدشب ام ناك ناف * دوصتملا توفيف د ماك |

 ريمغلا مايقل يأ عم كلذ زاج افإو + فينختل | ىلا ةجاحلا مدعل فذحا عنتما ل ضافأ

 ْق 0 ا ال ةنا لعإو رم افوذحما ر دصلا | ماقم هيلا ةفاضملا |

 رم كلانه ا. كير ةيراضلا ٠ اجوخن يف الو لضم هنا وا تيَرَص ايا يذلاوحنأ

 ظ تونيك هير لضالا ياك جدلا نلف لوالا يف اما. فذحلا نم عناملا لالخالا|

 | لالقتسا مدعلف يتاغلا يف امإو. ايا الا تبرض ام ىنعملا نال وعدت نب درا رسال |
 || -اهيلا فوذحلا ريمضلا دوع ىنض لا رالف ثلاغلا يف امإو . اهمما نودب ّن ل

 هلوةك اهعم ةفذحردنو : ظ

 ظ ردح الب رص هل أ ولو قاع ذوبحم ىوملا ملا م ظ
 أ لوقك ل يوبتلا دصتل ميج دئاعلاو اهريغ ةلص فد دقو + ىوملا ةرفتسملا ام يا
 رخالا ظ



 لوصوملا ا
 تم بسس

 هما شايل ا نايا لا اق الخام

 دنع اجلا دع .ةلصللصت الق قالا يف ل

 قت“ امرخآلا عم امن« . لك قيقتسمف ةدحإو ةاكك لوصوملا عم ةلصلا نا لعإو * نيقنحلا
 كا نيا رجا تب الكتل خال كلو يو 01 هزج

 < اج الو. 0 ثيازب يذلا الو . انيز لك 0. 7 الف 0
 هل اوك ةرورضلا يفالا ةبحا لجراي يذلا اذه لاقيال 96 مهرج دير بدلا

 2 2 نابحطصا ٌبئذ اي نم لئم نكن يننوختال ددساع ا اكرم
 رعاشلا لوتك مت اب اههنيب لّصفي دقو |

 لطابلا تاه عفدي 3 كلام فرغي كييإو يذلا كاذ
 , رخالا لوقكو ريغب لّصفي دقو

 التو 2 مأ متلاب تكتليظحي ان رو دفا يلع الو اذا

 ماهجالا مزلتسيفنال طرشلا ىنعملوصوملا نمضت اذا كلذو.ةدوبعم ريغ ةلصلا نوكت دقو
 ةيمضن اذا كلذو . لوصوملا ىلا دئاعلا رييضلا نم ولخت دقو * مرد ةلف ينينأب يذلاوحن

 يف بابيذلا ريطي ةليح ناف. كضصخش ةاينلارط ئدلا اذه ضابع بضم هم

 | 000 ا ا

 ةنال ةقباطبل 7 0 ةبيغ ريض 01 5 يقضي لا ىلا 000 5 2

 + اونم١ نيذلا < اج لاقي اك |ونما نيذلا اهيا اي لاقيف ٠ ميغ الكر هإوظلإو رهاظ مسا

 المح بطاذ وا ملكنا. ةلبق ريمض نع اًربخ لوصوملا ناك اذا رضاحلا يلا ةنع لّدعي دقو
 رعاشلا لوق ةيلعو نئزرنلا اسكر يذلا تنإورابزدلا ةكعطعا ىذلا انا وحن ىعللا لك

 رماقهرشاذ ريغ بلغت ثكرتو_ انقل ابن اركب لبق يذلا انإو

0 



 26ه لوصوملا

 ا ركل لوقا كلك وا ةهرطاا 07
 لطاب ولالض ماىضنبف بحنأ لواحي اذام ءرملا نالأسن لأ
 قلاع تبرغاذ تقلى ات نك سعدان هسا لل

 . ةيلوعنملاب م اواناب بحال لولا لادبا لعاب املاب اًديز

 . 0 يا يناثلا يف لعفلا ريدقلو
6 7 0 0 

 هل

 عاجلا لوك 0 9 عيج يق 0 ةمزال لي تبن نا يا

 ثيوط وذو ٌترنح وذ يركبو يدعو يبأ جام مال ولف

 رخآلا لوقو ٠ اهتيوط يقلإو اهترنح يقلا يا
 اينافكام مدنعوذ نم يس ”يهنيقل ترورسوم *ءاركامإو

 2 ينبب ةصلخم يو اماعتسا يف بل اغلاوه اذهو * تاياورلار هشا ينوإولاب

0 

 راج ا
 هع ل داع وم د وعم هلص ي 5 مي كلذ نم لحجاأو

0002 1 

 ةلصلا كحو . اهب ءانعم 1 ةليصب لصوي ناب يميني ع امسالإ هذه نم دحأو لك نأ

 دوعي ريض ىلع ةلهشم نوكت نإو ٠ لوصوملا امم تيينيل بطاخلا دنع ةدوبعم نوكت نا
 ا 3 وب ٍرماب 0 كح ةلصلاة تناك اليو < ب ظييرتل ل اًتباظح هل |

 اهنال رورجناو فرظلا نمو . اهريغ نرد كلذل ملصن ينلا يف اهنال ة ,ربخلا لّهجلا

 || 5 ةدرفم اهتلص نال تالوصوملا هلأ ىوس ام يف كلذو . فرعتس يك ةلمجلا ناهبشي ظ

 وراد ين وا ريمالا دنع ينتلإو . ةمالغ ىتلطنا وا ٌقاطنم ةمالغ يذلا دامك ..تماع

 17 لافي الف : تيار اك نيملات اتؤكي نإ 'نورجلاو فرظلا ىف ظطتتمم وب كلذ وتو
 ال سفن كيس صقانلإو لوصوملا ل كيك دلصل ان هللا نال كك علا لو نسا
 الف هب ف 00 اًدوهعم نوكي ال ءاشنالا نال عزك ةتيل يذلا 2 آج لاقي الو .. ةريغ لكي

 0 اجانب الف ةيبجمتل ١ ةليلاب لصولا عانتم ها ىلع موقلا قنتا دقو * ةلصلل ملصي

 ا 9 2 ل 2 مك 5-56

 لات نود اميفَرورحأ دل ليف "ا ساق
 ظ



 لوصوملا ْ 3

 يتانتلا عقيفويق ماهبأ ال ذا يضاملا تود لبقتسملا اهبسانيف ماهبالإ | مومل م ةعوضوم
 الإ نوكي ال اولماع تال ةيماهختسالاو ةيطرشلا نيبو اهنيب قرفللف ةيدنل امو ا

 هل رطخت ل ةلعلا نال تيلَخ اذك يأ لاةف كلذ نع يداك لير دقو تأ
 1 4 ا 7 ليقو جاّرسلا نبا ةنع باجإو

 | ساس لصولا يصل مدي يذل صَل مْأَو
 00001 كل لو رشم ١ زو نموا ام افشل لك اكو
 لوصوملا ةلمجلا ناكم مدختست يذلا فصولا 0 تلد اذا لوصروم نبأ نكت لإ نادعا

 اهكحن اذ امإو#عامجالاب في رعن فرح يف الا 200 ورضا براضلا و21

 اذا لاقن اهادحا عم ةبكرم الو اهب ر ارب نيمار الأ نم وأ ام دعإ عقث نا

 رعاشلا 1 كلذ لعو“ ةتيأر يذلا نمو ةنلعف يذلا ام يا ل اذ 95 ةيلغق

 حاّرم م نوللا يفاص رعشلا 0 اهب 4 لأ ىاس نظن اذام

 رح ال لوقو

 ا لا لاجل ىدمق 7 يركلا ىلا قيررظلا جل“ لدي إذ نع
 نان بالا 1 نع تجرد لجرلا اذ نمو باتكلا ١] اذ ام :وجن ةراخال جدير أ ناف

 نينا |و ًامسا لعج دق نوكي 5 عومجملا نال ا ا بدل ادد تناك ايليف ام عمبكر م توج

 ركاشلا لوق كلذ ىلع“ مدارج ىو ميسالا داو 1

 اناني عدلا يلا نقنتسي ال َّ يسن لاب اذام بَ َرزخ اي

 ون ؛ يف ام فلأ تيقن رابدعالا ١ ذهبو :ماهنتسا مسا اهتم اذام نوكتف مكتوسن لاب ام يا

 ةلوصوم آنأ ةيراشا د دج و طاضلان نأ ملعأو الين هلا ليما اذا

 قو . ةلصلل حمصي ال ةنال ةيراشا يبف بانكلا اذام وحن اهنا ناك نا اهدعب ام نأ وه

 اناعج نيب فاللا ةي 5 * ةراشالل 2 ال ةنال دافع يف تعنص اذام هون ًآلعف ناك

 فيض اذان ةلوصوم اهلعج 1 لاقيف. بأو 4 اذ لدنلا ةنف ريظن ةاغلم 0 ةلَوصوم

 نم لوالا لادبا ىلع امهبف عفرأ اب 0 لاقي تير اد ىف لوق اذإو .رش ما ريخا

 )د2 نع اان اب نابخالاو . تالا ىلع لوضوملا نع ةيربماب عفرلا لمح يف شو ام

 0 يذلا .1كدو ةتعبض يذلا ام يا نيتروصلا يف فوذحم دئاعلاو ٠ 57 3 يار يضم



 2 لوصوملا

 || يف بارعارييغت الخ انب ريبغت وهو :ارجيو اضن ايل اي و اعفر فلالاب ولاعتسا يف ةراشالا ظ
 أ | يو..انلطم امل ةمزأل ايل اب لطاعشلا ىلع رومجكاف قيذلا امزوب*< كانه تلح اك مك

 ءالقعل اب نصنخي يذلا ماسلا ركذملا عمج ةروص ىلع اهنال لقعي نم ٌصلخت

 | امنع ايزل عار ارك ىلا لل
 كتب دق لف لافؤصع ابانأ نكح لس ني رين ل١
 | رعاشلا لوق يف اكوبذل )م الف علا يمل ىف قو 0

 ٌريطا تيوه كق نم 1 عل ةحانج ريعب نم م له اًطتلا ب

 || لقاعلل املج سنو« ضرالا يف نمو تاومسلا يف نم هل 0 هكنعلاب 2

 ١ ياو ةممملا لكحل ةنصلو٠ ضرالا ْ امو باوعتلا ْ م ا وريغل طلخا

 كلذ نا ريغ ا 15 ةريغو لقاعلا اوم ةدحأو 4 معتف . ار ينطب ف ام ٌكَرذِن

 ظ ل اعئسالا يف ٌردان
 86 ل سس ًََص هه ن 2 هر ع ه6 سس 6 4غ ه ١

 ال11 5. ف عام - ٍ 0 ها ا

 00 عقاد اريلا فيو ا ةلوصوملا ء بلر ءاسك بن ا ناقأ

 هنأ ”مداق م 3 0 وح درنم ر رك يملا ريمضلا نع هيف را ْئ نوكي امنا كلذو

 ريع ةلزنم هي | ةفاضملا ريمضلا لني لص نا حصي ! ال درفملا نال“ 0 5 ْ

 ظ اضنل اما هيو الهنا هتفارخألا نع ةعطنن لاك نوكت رذةيحو ةلصلا عن فوزملا

 | ىو الوبلا فاض وال كن انو: فود ريمغلا ةلزنم بلا ةفاضاا ريمضلا ليزتنلف
 ||| اهنا ىفركذتس يتلا تاياغلا هبشت نايثعالالا - .دوجرم اذهز اكل زن عقد دنعالا
 || رعافلا لوق كلذ ,ىلعو ”مضلا ىلع ايلغم ىبتف اهانعم نايبل هيلا رقتفت ام اهنع فرح دقأ|

 ظ لضفا 0 ىلع لبق ١ اقلام يب يقل ايناذإ
 ١ 0 ادلا يفوأ7 مدقي معاق: اقوم يأ قلبو لامالاب كلذريغيف بو

 ٠ اًدكنل درفملا ىلا ةفاضالا موز وهو اهبف ثا ءالأ بج وه ملين : ”مدأق م ياو . داق

 || ظنلب لمعتست ّيَأ نا ملعإو * 1 رت | بجوم ءافتنإو تيأر ما

 5 لاس 1 تيارا 0 انين املا ذيب 5 نوكبالو اذ ذب رعت اهديفي هس اسال

 || ام ىلا تجتادخا ماب الا يف اهلغو : ةدشل اهمال ةفرعم ىلا الإ كفاضن الو: روبشملا يف د>او

 ا:



 لوصول 2
 حم -

 لايف فر 1 ”اوهو اههبشوا ةيفرلا مزلت ء امسالا هذه 0 < ظنف ديعبلا ناكملا |[
 نسح انه ل اقي الو كل انه ىلا ك انه نم انلحترإو انه انلزن

 طر درك كاك ذو لو ئأو ام نم ينل يذل لصوبو
 درغملل يذلا يو. كايا هب ؛ اهانعم مهي انب ةلوصوم طن تارك 5١د داوم ناو

 اهناف وذ آلا برعلا روهج ةغل يف ةعئاش شو. عيمجلل اميلي امو. هنو ينل |و.٠ ركذملا ظ
 ىلع روهجلأو: اهم نا يف فلتخا 0 1507 *”يلط ينب ةغلب ةمدنع |
 آلا دوعي ال ريبضلاو 4 ريتا 3 دقومن اييلا رييضلا دوع ليلدب لوصوم» 0 دااعاأ

 اهدعبي ةنال فرحا عم لّوأَت ال يثو لعنل اب ةلَوأم اهدعب ةفصلا لاعإإ و. م ايسالا ىلا
 فرحا ةروص ىلع تنإك الب اال هدم املك دبارعالا ىرج امو * ا نع

 يشلا لاق * ةّيراعلا ليبس ىلع اهدعب ام ىلا لقتف اهيلع بارعالا يلعن نب
 0 تراض يف ء ا هل تناك ناف دبعلل ماللا نكت ملاذا فاما ا 1 |١

 - 000 براضلا

 1 1 د و َنِذْلَو نيد

 : 1 1 3 زتسأ يغ دا >ِ اج ينو 0

 نراتللا يلا نم عّرفتن رذتن اعبجو ينفث يذلا ن ّط م عر للا نيذلإو نيالا ناك يا |

 كالا لونك فانالا ةعال لمعت دق لالا نازيغ: يتاللإو يناوللإو يتاللاو
 010 2 نكد ل اناكم تلحو ابلبق نك ىلا بح اهبح 2

 2 لوقك روكذلا ةعاجل لمعت 2 دق يءاللا ١| كلذكو
 لابجلا ال ديم 'ةيهادب "لف مىب اوبيصأ يعاللا م

 00 لق او.اهتنأر خل ] اهركذ ن ع هرم كمال املا هذه فو

 « اك سبل َِذَلَأَو ءاَأَ ةدلالاب نك ا املاع
 : ظ ءاسا 1 هل عضاو م 0 نادللا 2 ناذللاوهو ء - الا ةذه ند 7 عضو ل نإ يا



 ل 7 .ةراشالا مسا

 2 فاك ] جم ا أرزن ا عنتمأ ماللا مم هين اكو

 رتل تو طشوتملا درتملا ىلا ةراشالا دنع ةروكذملا ءاهسالا قمن 1 | نا يا
 ل اقيف عيجلاو ىثثملاوهو درنملاريغل م كيينو كيذو كانو كاذ لاقيف ديعبلاو

 * طسوتملا ىلا نهب راشي الف اهيينخإو هت هذ قمن الو- كالو أو كنلو أو كناتو كناذ
 عيجإو درفملا ةغيص يف كلذو ديعبلا ىلا ةراشالا دنع فاكلا هذه لكك ماللا ع

 نال اهعم هيبنتلا فرح لوخد عنتمهو  كلالوإو كلو كلاتو كلذ لاكيف ا كلل
 عمخلا 8 ال ةناف اهدحو فاكلا فالخم ٠ ناضراعتيف دعبل اب رعشت يو برقل اب رعشب

 اوق كلذ نمو اك ىلع اهلالدلا كردلا قف 3 ا ايدق تال امد

 مدملا فارطلا ك اذه لهاا قو كبل 0
 يه 01 فال اهنا مهضعب لاق ىتح اهيف بلاغ ةناف كيتاه يف الا ليلق كلذ ناريغ

 نوتتكيف ظفللا لفك م اردح اهبف :اللا لخدن الف ىنثملإو ةدودملا عيجلا ةغيص امإو

 ناناهرب كناذف رق هيلعو اعلا ىلع ةلالد ىننملل نون لا نوددشي و عيجلل كلالوأب
 ل 1 مدا نونلا نأ ليفو كيرا

 كناوإو ٠ اهيف لصالا اههال انو اذب ٌصنخت ةراشالا ءامسا نم ةينئتلا ةغيص نا ملعإو
 ررعاشلا ل وقك درا لامس لفي ا لكعتستا

 يللا كيلوا دع. نفل علل م ل لزانملا مذ

 5 ل انكر انبلأ 0 0 5 اكو

 ماكحا ست ىنا.اريغي اكريغي 00 يف ىنثملا 0 ءايمالا هذه رم ناك ام نأ يأ

 هنوك عم ةيفيرجي رييغتلا اذه نكلو.٠ اًرجو ابصن ءايلاب و اعفر فلالاب نوكيف بارعالا
 نم اقاوم بسجن اروص رعت لاب ةليمفلل ماخلا زايغتك حويكسض ردم 00

 روهجلا ا ودا اًرج لهو كايا تنإو يليأ انا ريصيف بارعالا

 2 ا 1 امم 5 تف 2 نر ناكبْللَو

 .ماكحالا نم و ُِ اه هنالك اذ لاهتسا 0 ناكللا لأ ةراشالل الس انه نأ يا

 ىلا ةرامثالا دنع كل انهو ك انهو ٠ بيرقلا ناككا ىلا ةراشالا ذنع أانيحو انه ]انك
 ىلا اهب راش ةددشملا ممللاو ءآنلا عقب نو * ضيا ك انه لاقي دقو . ديعبلاو طسوخملا ||,



 ةراشالا مسا 4
 ا ل _

 0 دج تكابر ا ل

 زجارلا لوقك 10 ايا هله نم ا

 ُثيي رتشاف عوب اًبابشَت ثيل 8 ثيل ائيش عفنت لهو تيل

 رخالا لوقو

 51 ا
 000 لاقو ليقف نع مابنإو لوقي ثيح ثيدحلا نيهجول اب درو دقو

 هلال لوقك ل مجلا يف كلذ لبعتسي دقو * بار ءالا ىلع نيونتلإو رسكل اب و ةياكحلا
 تاروكذملا هذه عيجج عفن كلذ 0 ذب ناتكلا ةدلطم |.عرو ةلحلا نورك نق رتك هلا ل

 هذهو اذك ةملكلا هذه نا ىنعملا نوكي و تيار 5 ةيبيكرتلا عقاوملا عيمج يس اهرئاظنو

 : . ماقملاه هيضخ د اما كلا اذ وحنو 0

 من

0 
 ةراشالا مسا يف

 را تح ا كرو 00 نت مد 0 -
 داع مولا نتا نيدو رد م ا خد

 2 2 َِ 1 5 34 0 8 ١

 هت هت يت اذك عابشإ زئاج هذ هذ اهل اضيأ يذ ليفَو
 2 2 ت6 م وا را رفا هس 0-2-2 و وهم يوفر

 الخد اعوط هيبنتلا اه مكاو كد م الوأ انالح عبو

 اع ل نبذب ها لاو اك ماقا كوخ ذأ بيرت كنا ,درنملا ىلار اشي هنا يا

 : اايشإو اسالنجلا ا كر كالا روكي هذو يني امنا ةنئوملا لا راغب و + نيب
 عيجلا لارادل , «ةكرتماو نوكنلا ىف ببولسالا اذه ىلع نيتي راج زو نو كلذكو
 ىلوالإو- دهن لها ةغل يو ةروصقمو زاجل لقأ ةغل قو ةدودمن الواب اكنؤمو ارك ذم
 لاق ل ةجارتكالا 0 راج  امسالا هذه ىلع هيبنتلا اه لخدتو*رهشإو عصفا

 رج ءلهو ناتاهو ناذهو اتاهو اذه

 3 در ركل امو ىف يذ ٠ وادق طسوللا ف فاكلاو
 ه-_ٍ

 0 100 6-5 --6 هر

 56 0 أروصقم لَو أدّرفم ذر اهلبق ادهن ماللاو



ٍ- 
 مروص سس هم 8 هم 5 ا

 نك . ١ 15 هد 00 .٠ 1 هه

 هرصوغملا | ةيصخت | ودقنل ل | ةيبش ا |

 .لضالا نسل ةطاس 0 4 نوكي وهو لم نسل نع اا علا نم نا يا

 ضم اا معبإ انتم دحاو ل 5 لا ىج نك اهلا فيك فو

 1 ناك نإو عركشلاك ىنعملا يف نوكي كلذا و هيص وصخ داش ضع ل ال ةتلبك رع

 يلو: عبضللر 6 اف بيذلل ةلليخ اك ةيكار“ مااا روحت كو < 8 فأ

 صخغلا اك سلا ِ نأ معو * ج«كلذ هيبتا ّ و نملكلل فانلا ذو رول لطخالاك ا

 نم عنتميو لاخلا 0 هدعب ةركدلا | بّصتتو ه هب + ادعبالا صمق ةيظنللا هماكحا عيمج يف
 رعاسشلا لوةك ترخا 3 ةيلعلا عم هيف را اذا فرصلا

 ٍراََخ ٍتاعحإو هرب تلمح اننيب انيتطخ انيستا ان ظ
 يصل مالعالا ىف اك ءركتلاب تحيي الو تني رعتلا بفرح هيلغ لحد ص فاض

 رتل نإ تالا انوفا لالي نانسي مدس
 رف ءاكردلا ئقعب لع بلغ اذا ةيديفلا ل أب كررتني وا هرعت كلا فاضي اه ا
 يم هشلا اوي در اا ةينأأل او كلام نباوحن كلذو. ارجم يرجض رإعلا بابي لخدب

 ةيلغلا قيرطب هبحاص ىلع لعل اكراص دق اوم دحإو لكناف ةروهشملا ةتزوجرإو هيث اطلا
 كل 0 ند ىدعال كك ارثمألا هيلع ضروب اذف اناكلا نا رخ.

 هلاك لع ولا ةعيض 07 نوكي نا نيب قرف ال فاضملا نا )ءاو *«نادبم ىثعاو |

 اهوحنو 7 نبأو كلا نباك هرييغ

 00 0 كسب اجا 0 0 1 2

 بّرعلا دنع 7 ا 9 1 | ىو حت اهلك

 ل 16 قو نيا ْ هكح لع يرجن اهمال كانا اذ نم ست : ملكا عنل ءاسأ 0 يا

 اق لغم ل اذيف؛ بارعالا نه ايتحا ادع اهعافاقب سانا 2 [تال ا ءامنا ادعام ابلصا
 ءارجاب 8 لهو“ رباوج فرح منو ٍنامز مدأ سمإو ٠ دآم ب ضاملعف |

 نيودتل اب لوضوم مسا كلاب عملا |وا ةكرحا نماولضا ف هلا: لع ضاربزك



 ىأ ليق. ةأرما ٍةنكب دنج مون ركب ناكر 1 وا ربمأي رركص ام يبو ةيكرلعلا ن و يا
 نوره ةنيلخلا ب كل ديشرل 5+ ةءاماةطقر هب داري ام وهو يل يم سابع نباك ٍنباب

 هر

 ريع سا ىلع

 || نا بنللا مكحو*ب درعا نم لجر بقل نيتفشلا يظعلا يا يرفنَسل 3-3 ' ةتعضوأ يسابعلا

 || رعاشلا ا هللا اها وذ هل كسل اك ةنال ةيشرلا نورك هكيبتلا ام مسا نعرخوي
 ٌبيذلا ةلوح يوعي نايرش نطبب ادع مريخ ارم عبلكلا ١١ اذ ناب

 ل1 نود تاذلا لع ةلالدلا اهب ذارملا نال اهنيم اط بيتزت الف ةينكلا امإو ردات وهو

 رعاشلا لو مالا 0 اهيدتئزاجرابنعالا اذببو ١ بقللا فالخب

 رد د الو بمشن نع عم ام ريع صنح وبأو هللاب "ميقا

 رخآالا 0 ةنع اهريخأتو

 ىرمع يبا دعسل آلا هب اننعمس كلاه لجا نم كالفالا تّزتها امو
 ريع صنح وبا لاقيف اني قلع انين ريمالا# لاربع هللا عم يرجت كل ذكو

 كلذ ريو قوزاتلا

 و ٍنابب فطع وا الدب لوالل يناثلا عابتازوجي بتللإو . ميزا عا اذا نا يا

 0 هنأ لعاب 0 ةريدقت فوذحم ١ ادعبا خخ نأ ىلع اعوفومةّي د نع ةعطق

 ظفللا يف عنام امنه عنمي ملاذا بتللا ىلا مسالا ةفاضا زوو خا ةريدق ف ةو ذم لعفل

 دي رِتلا يضتقن ةفاضالا نال هللا دبعك اًبكرموا اندر لا انورتم مسالا ناك اذ 6

 ١ ١ ةقيعم انصو بقللا تراك اذا اك ىنعملا ف سابتلا ىلا يدوي ثناك و١ دارقالاو

 ىلعو ٠ ”يبنجالا ىلا فاضملاب مسالا سبتليف عويشلا هنأ نم 0 نال كيشرل اذا

 عطقلاو ا كيشرلا نورهو نيدباعلا ن ار ااذه لاقي كلذ

 ربدتف . ةثلدلا هجوالاب ةقانلا فنا ديازو 1 ريغ ال
 ساس نص رت -نى هه

 ”الزكيم فض ا 58 لو ظننا ب اطال كير"

 يناعملا يف *يجح ُنَقَو اج ٠ .نايعالا م مْلِعَو



 2 785 2761 كس سرس

 ل هضعبو لقي ىحو سابعك وهو

 57 ص اهانرق باَشو ابكر نست دعك ام هنو
 بسحب كلذو اهيبعنا اهيلع قلع يلا تاذلاب اتلطم ٌصنخي يذلا مسالاوه معلا نا يا
 راف فراعلل قب هتالطا ديتب و نحال ا؟كاركبلا | صاصنخالا ديقب جرخف. عضولا
 ديقب لخدو * اذهو تناوخن يف روضح اك يرخا نود ة ةلاح د دو يف اب اهبصاصنخا

 ِق عقو دق كارتشالا ناف ةددعتم صاختا و هب بلا ديرك ةكرتشملا م العال عضوا

 ةفص نم ًالوفخ مل اعلاف تروك ملَعلو * عضولا بسحب ال قافتالا بسحي ةيمستلا

 . ناب أك ضام امل -لعف نموا * 0 ٍسج مماوا ٠ لضنكردصمو ا: 0
 ران كارقلل اهم قافكت وص نم ناكل ام الع تيصإك رماوا ١ ىبحير عراضموا
 م! وهو. .اهريغ يف ةّيملعلا لبق ليعتسم هريغ يا الترم 00 يبد 15 ةلجج نم

 مالك اب ىف ةلمعتسم ةتدام نوكت 9 وهو -ٍلودعم ريغوا. اد ا
 نا[ ارراك ”درنم اهل معلا * لجرا مع نسيتك ل ةاعتسم ريغ وا . لودعملا ياك
 اهانرق باشك ةلمج م ىدانسا و ٠١ سمش : دبعك يناضا امإ ام 00 ب

 0 اهاتباّوذ بيشن ىح ةويحلا لوطب اه ةلذافت هب تري ارا 0

 دق ااعافم .٠ ةيلعتلا ةليتجاب نضيخع يدانسالا تكركانا معإو * لجرل 65 0

 ١١ ةزانمل الع اق رام أك راب ام ل وهو: اًريضم . نوكي دقو تيار 51

 يم ب آ اا اذه ان ةدسلا جيمس 3 ةيعمألا انآ . لجرل امَّلَع ارش طب انك نتتسم

 كيرعم وبف يحزملا اماود+« ماك الجم هبا نا عيمج يف وظنل ىلع حي 0
 صب صيحو شع ةسمخ ةيبسنلا 0 0 ناك ناف. تمنع ه5 هو امونخم نكي لام

 لاوزل فرضني ال ام تارعا ةتب رعا تئش نإو رهشالا وهو هن انب لع ةتيقبا تعش ناف

 ”يناضالا بّسرملا امإو *نهابشإو برك يدعم ىرجت يرجي رذئيحو ةيبلعل اب فرحلا ينعم
 ,فالخ الب تانياضناا رئاس يرجم يرجف

 ىو ِ هص 12 م ع ع 0 ل6 هزيعو

 بدنج مآَو ركب يلأ وحن بأ ْوَأ ماي ةيلك َُنَِو

 عضولل ىرفتشلا لثمويتأاي مْفَرلل بق ديِشْرلاكَو



 و راشملا وع لتكن 1
 55 0 2 طفل 5 هيلع مالكلا من | مدقن يذلا ةبيغلا ريمض عجرم ركذ نا يا
 رابدعاب ميدقتلا ةين يف 'ديز نال ةثيز ةلهار ازوخن أريدقل نوكي دقو *لصالا وهو رم

 ىنعم نم موهنملا ردصملا ىلع كئاعريضلا ناف.ىنغلا يف |وعنقا وحن ىنعم وا *هتبتر

 ”دئاع ريمضلا ناف. دحا هللا وه لق وحن اح وا *ىنغلا يف ةعانقل اف يا ةلبق يذلا لعفلا
 # ةلبقز .تذ دق ةناكف 2 مك نومضم وهو نهذلا ين رّرنل دق يذلا رمالا ىلع

 -فرأز الجر 2 دياز الجر 0 م اهرسفملا مهبل اريمضلالبب ملا اذه نمو

 ياازم 31 ةقيقحلا يف رهاظلا نال !ديز ةئيرض وع راو لا انتايح 5 نع

 لبق راضالا ويف بكترا انفاق احا لا نسل قانا وغانا عل ”مجرم الريمضلا
 م وهورهاظلا لعافلا راركت وا . ةنم عنشا وهو لعافلا ريمضلا فذح مزاي اليا ركذلا

 اقاضم نكي ملام روكذم برقا ىلا دوعي ناريبضلا يف لصالا نا رلعإو # ةحاصنلاب
 لت وحن هيلا فاضملا ىلا ةدوعردنيو ٠ . ةنع ثّدحْلا وه ةنال فاضملا لع دوعبف هيلا |

 هللاب اليتم 0 هَل هنيعت ص مانملا ةلالد عم كيعبلا لأ درع دقو. ١ راثسأ لحب رالا

 مسا ىلا داع دق مكلعج يف رتتسما ريمضلا ناف هيف نيفلذ*م كلعج امم [وةفنإو هلوسرو
 "ل دوعل انازكذ نر دقو *وريغ نود هتدارأ مر مايقل ة ةلالحلا

 ىلع توتسإو وحن نهذلا يفوا٠ يسنن نع ينندوار يف وحن جيراخا يف ةلول دم روضحي
 ال١ داع نادلاو - ناكللا ةي ةرضاح قو ريزعلا ةأزما ىلا ةئاع لوالا ناق . يذوجلا

 قباسلا مالكلا نم ةمولعم يشاو حون ةنيفس
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 مل ل سا صاله ا 0
 اتلع دق اهل انييعت عضولاب انلطم اناَذ صح سأ ولعل



 نع ء جرخ امو» «ل اجالاب ىف قب ام ىق(«نلصولا | نيعتيو اهيلع مالكلا رم يتلا عضإوملا عي

 ىحن يف كلذو. :. ةنولصنيف ةعجرم سبتلي يذلا رتتسملا ريمضلا نوزربي مهنأ يأ

 نإ له ةفصلا ُْ رتتسملا رويضلا ناف. ىتنلا يءار نبالا نا 0غ < نب هيمار ىتفلأ ينبا |

 عم الوعفم و مايإو وا نوجري وحن عوبتب الوضفموأ .كايا ريمالا بنرض نم

 اوشا دبعل ك ايوا خم هلالقتسا مدعل ريضلا لصفنا فذح ايافول كدعل ا

 1 ريضلا

 0 ٍلعفل ليغ ريشا ناف. 00 2 :اول و اًروضم ةلماع ناك ١.ت انآ إو ترمه وحن

 ىلع يراجلا ريمضلا له كلا ١ ذه نمو نيزي: ؟ متنا امو وحن يف 3 فرحوا .نوخ قللا مارق

 7 ها كلذ ريغ يف امإو 7 00 يذلاوهو 27

 رعاشلا لوتك ةرورضف كلذ

 رايك كلا انواج دل تر ٠ اتراج كيكات دا للا

 رخآالا لوقكو
 م ىلا اح مديزي الا مركذاف موقنمبحاصأ امو

 رخألا كود

 مراعبلا رمد ف مرا 01 تيض دقتاع 0 )| فيعاتلاب

 000 0 ةنع 0

 هه 2 0 -ح و

 01 7-5 لأ يف 0 اياطتت ةنيسن هد وع تاو اوزربأو

0-1 

 ةفصلإو تيروكذملا برقا ةنال جرالا وهو يذلا ىلإو ٠ دارملا وهو نبالا ملا دوعن

 ٌالصفنم روك ذملا ريمضلا زربيف دوصتملا فالخ كلذ ناريغ.٠ ةنع ربخ ريوضلا ةنيضنملا
 نيعتي ذئثيحو .وه هيمار لاقيف هلاضنا لاح يف ناك اك اهل ًالعاف ةغدلا نع اًرَخّوم
 دعباو هو ةعجرم نوح نا ىضتفاف سايقلا فالخ ىلع لصفنا دق ةنال نبالا ىلا هدوع

 ل اذا افإو + ايمرم ىنلاو ة نعتيف اميل ةفالخ لح كد
 هياعر ارملا ىويطلا ريكصلا رانا ىلا ةجاح تلقا راع ننس فير ناسا

 رعاشلا لوق

 دراطخقو ناندع كلذ 0 تاع دقو اه 0 دجلا يود يعوق

 روهجلا رايثخا هيلعو نييفوكلا بهذم وهو

2 



 عا 3

 . هريغ فتزود عوفر لا رومضلاب صل راتتسالا نا ملعإو 27 وزاوجو راس تع

 أ ريهضب صاخب زئاجإو . طقف بطاخلا ريمضو اًقلطم لكلا ريمضب ُصاخي ةنم بجإولاو
 ا

 ا حربيف بج ةناف ليضففلاو بهجعتلا لعفإو َء ع انشتسالا لااعفا ُِ 9 ةبئاغلإو بتاغلا

 ظ لصالا فالخ ىلع

 0 مى و 2 همم مس و مل 2

 ظ 4 0-- 00 2 عقب نأ 10 أذا ,لصقلأو

 ظ ةرمأ ل لِ رابغ رف لصنت ْنِإَف لّصَوْلأ 2 : ّصَخالأ ١ مدقو

 |0001 اللا قات نك ...نلأ لستات أ الُكْحَو
 وه انا رئاضلا عضو نم ه ضرغلا نال ةلصف عنتما ريمضلا لاصنا ن ا فى

 ىحن لاصت الار ّذعتي يسال هع لدي الف كصتشلا ةزم 'رصحلا لضتملاو ناصاخالا

 ةنم صخارعوفرم ريغ ريض دعب ًالوعنم عقو دق ريضلا رد كام دبش كذا

 *نرارمالا زوجيف ناك باب يف اًربخو ا اهدحا دعب بئاغلإو مكتملا دعب بظاخلاك

 )00 طا. يريخوسلا دحا نع الوتتم وا اليصا' الوعنم ناك ام :لمشي لوالأو
 اًناوا .ةتك قيدصلاو هكتننظ ديزو ةيبلم مردلاوحن العف ناكام لمقي لماعلاو

 عم لصفلا نا ريغ * ةّكئوك ينبعإو ايرك ةكنظ نم ثبعو ةكيطعمانا مردلا
 رعاشلا لوق هيلعو قافتالاب حرا مسالا

 ريس كيلع هيا كنوكو ىنلاوموق يف داسرلحو ٍلذب
 نيخ بوصنملا كلذ نال ناكو ّنظ باب يف هحييحرت ىلع نوراكالاف لعفلا عم ام

 نم دب الف رّوصلا هذه ىف تلصو ىتمو*«لاصنالا يف هل ظح الر بخلإو لصالا يف ادتبملا
 كتيطعا هردلا وحن بيترتلا يف رايخلاب تناف تلصف اذا امإو ٠ تيار ا5ٌصخالا ميدقل
 لاوتجال كايا ةتيطعازوجيالف ُءايا كتيطعا دير وحن سبل عقي ملام 0 5
 دحا نكي ملاذا امإو *«دارم ار هظي الف !ذوخام.وا ا اهنم ٍدحأو لك 1 نأ

 يف اهظنل فادخا اذا آلا ٠ ءايا ةتيطعا وحن لصنلا بجيفرخآلا نرم صخا نيريمضلا |
 ابوجو ريمضلا لاصفنا نا ملعإو ** ءايا ايعيطعإو هاوتيطعاو حن ناهجولا زوجين ةبيغلا

 ةلبقرمغم يف لماعب ابوصنم وأ مايا الا اودبعن ال نا 0
 تبج 00 عوض ذرملأ ىلا فاضم ردصم وأ“ ا ةتننظ وة ةبت درأا ف اهداحتأ عم عوفرم

٠ 



 | هير نرم ىذه ىلع َوهقو دودولا روفغلاَو وهو و ء ءانلإو واولا دعب قو ّوه ءاه نيكسن
 | يبفةلصتملارئامضلا امأو + ليل وهو وبلا ول مد 2 ماللا دعل و٠ ”عئاشأ زينك وهو

 ا ل 0 !و ان | يلد 1 بع ما

 | اذاو* عو رذلا تامالعرئامكر 0 مي ةرفلل ةدئاز فلالإو ماك 3 ١

 | هلام نر 0 وسجل نفرح اكان ءآي دعب عنت مل امأضن فلالا عم +اطلا نأ 5

 | دعب اهسالئخإو اتمعاتما ازوجو ٠ 1 0 دعل 5 عبشلاو ٠ كي هطعأ او هو

 أ امإو * درفملا عم ا امر سكلإو ءمضلا وم عملا ىننملا وعدي و طموح نك ظ

 ا اهلوضام للكل نايضنو ةيطاوملل 0 1 ناَكفَتف فاكلإو ءانلا
 |الامد اولا ىلع ضرعي ملام اهرسأب ةنكاس يقاوبلإو . قالطالا ىلع ةةحوتفم نونلإو

 | -موقلا امتع الومت 1 را مضتف مناجم مكر نيتقوبسم ريغ نييكاسلا ءاقنلا

 ا يف و ذب لكما هاب و راعلا وير وف لاما 0 2

 ٌْ اليلق كلذ نود اهحتأ زوجيو. ينبأ
 أ

 رتتسي هعفار يف فرق دي رعفرلا ريض ْنِمَو

 انآ هيف َمَحِرمح خر . اََق ِهْيِنَو للا ف اد
 ظ ةنال ةينلا يف !ًردقم رتتسيف هل ةروص الذا ظن 7-10 أم عفرلا ريمض نرم نا يا

 0 موقاوحن لعفلا نم ةعفرب ام لك يف نوكي نوحي ةراتتسإو *اًريدقثولو ةنمّدب الف ةدمع ٠

 ىا١ بورضملإو براضل اك ةقيقح فصولإو ٠ راذحو ةصوخن لعنلا منا وهو ههبشو
 | ايرضك هلعف نممالدب عقاولا ردصملإو . لدعلا دهاشلاو يملا لجرلا يف اك ًاليوات
 ثنا ذأ انو لطفل ريئشل اي ةنحاربف ارتكنم ارتيض كللخ نم لك ىف نانا اكل

 رورجم إو ٌرالاوهو يدعو فرظلا يف اضيارتتسي دقو * ماقملا يعل أم بسجي وهوا
 اجو روكي امزر اعتتمالا اذهن ىع نار عميقا 3 اميلا فوذحلا قلعت ريم لكن
 ةلماع ام يف كلذو ازئاج نوكي ام ةنمو. م وغربضلا الا عفرب ال ةلماع ام يس كلذو
 ولخيال لوالا ناف .ديز ماقو انا ماق انإو ماق ديز وحن اعيج رهاظلاو ريمضلا عفري
 |داملا وه اذهو . تيار اك ىرخا ةنم ولخيو ةران ةنيضتي يناثلإو . اًدباريمضلا نم

 هسا ل علا يسع م ل



 ريضلا اى

 لاقف اذه نم قراطلل ليق اذا 15 ةن.» لاذ مديحي دعرلا ممم 0 ه ناجم وحن ةقوف
 معلإو . ةلالجلا مسا هب دار اا نال ملعلا ةبتر يف قلو لا لوصول نافع انا ناكم ب الف

 ىرت 5 ىسملا يصيختتلريئهغلا نم فرعا يناثلا يف

2 
 ريضلا يف

 روكذم بنا وأ ريما ريفا كا 2

 00 اش لا وينحاجو 0 0 ذأقرإ | هو
 نوكي قلبو ةيانكنويفوكلا هيمي كلذلو رهاظلا مسالا ياكل , ريمضلا نا يا

 بر ورق ةركذ مكنت يذلا: بئاغللو- تنإو اناوحن بطاخلاو ملكتملا ةنحت لخدي ورضاملل |
 نوكي دقو .طتف بضنلإو عفرلا عضوم يف عقيف ًالصفنم 2 دق ةلكو * ةئب رض

 ' ٍقايس يذلا ليصفنلا ىلع ةفلفلا عضاو ا 0 2-0 لضم ظ

 اعْرَقم نسِقَو بصتلأ يف ياِإ اعوذ انك لتقل ان
 نيك ملأ ىلعَو فنا هي 0 اوليممانأوأ
 00 ركل او ايل ل آل لا ءايوءاملاو فاكلأو
 - ياي لثم ناك اموه بصنلا رابقو+ . انا لتم لاك نر لصفنملا عفرلا ربمض نأ 1

 1 10 نري مريع لك رد ةايإو ك ايإ يناثلا لعو .وهو تنا لوالاىلع ساقيو

 ثانإلا نونو باطخملاو لكيلا ءاتوبف لضتملا نار او هلهو اهايإو انايإ |و اهو ثنو
 1 ًالعاف الا عقن ال اهمال عفرل اب نصنخت ابلكو. الات اير نيالا كلا ةءاهلا واوو
 عضوم ةيس عفن اهلكو - لكدملا ايو ةبيغلا اهو باطلا فاك ةنءو + لعاف بئان

 عضاوملاب طيحت يو ان 1 نمو** اهيلا دانسالا لبقث ال اهمال عفرلا نود ٌرلإو بضنلا
 عفرلا رئاض نا نيرثكالا بهذم نا معو *انيسن نا انذخاّيت ال انبَر وحن ةيلقلا

 00 ةليرفو كتاامإو - امو وهوانا وخغ تمر ةبيغلا 7 هل عض و ام يب ةاصننملا
 اهههلي امو اهرسكب اًيإ ةيناثلا يفو ةزملا تغب ْنأ ىلوالا يف لصالاف ةلصفنملا بصتلا
 ||| او زاجإو * كلذ ريغو عيجإو ةينثتلاو باطخملاك أمهم ةدوصنملا يناعملا ىلع لدت فورح



 9 ةفزالا

 ىلا يقل ىف ةفاضالا ترإل ةبادشي الف: اهون فتح اذ ةليتما ىلا امإو. روك كلا
 ةفاضا الك ة فاضالا نوكت <مث نمو فوذحم ةناكف ا رص روكذم ريغوهو ةليجلا ردصم

 ةف رمال ةركدلا ةقيتح ىف
 - 5 5 ا نى اح #«

 1106 أ كل 5ك هيف لصألاَ ةفرعمو رك نم مسالا

 000 هيتنح ِ عاش ا ىو ةركن ىلا 2 موي لأ رابنعأب مسني ب مسالا نأ أ ا

 هيف لصالا يف ةركدلا 0 م. ىلع ىف داع ام يفو ةفرعمو .لجرك دارفالا دحاب
 0 كلت ضع 0 :اِل اهتحت ةفرعملا جردنت 23 ا 0 تو طيح امال

2 10 3 ٍ_ 5 7 

 2 ذإ هيا 0 قع 2 لباقأأ و ْ

 نع اًزارتحا لجرلا ق اي. انيرعت اهيف ةرثَوَم لأ, لبق ناؤه ةركتلا قطباضلا' نأ يأ ١

 ان 1 انأو امودب ةقرعم ةنالل هيف رثوت اي اهناف كثرحلاك مالعالا ضعب ىلع: ةليحادلا

 رك 0 ل لا ذه ٌةِس جردنيو * ملعتس اك رخ ١ ضرغل

 ىهو بحاص عقوم عقن اهكلو لأ ليقن ل1 خاف بحاوخ 000 عاطل

 كلذ لك ىلع ء سقو ٠ اهلبقي

 3 2 1 7 8 0 1 6 3 0-0 أ 5 6 5-4 2 5-2

 لِجَر اي ةنبأ ي يئاقلا يدا اج لقت تناك ربغلا فّرعو

 لأب فرعملاو لوضع ةراشالا مسإو ملعلإو ريمضل اوهو ةفرعم ركذ امريغو يا
 امل اهمال ء ادنلاب ةدوضقملا ةركتلا تنروزخاتملا دازو+ةضحم ةفاضا ةفرعم ىلا فاضملاو

 دقو . لجرلاوحن ِ فيرعتلا ىرج ابعم كلذ ىرج سنجلا دارفا نيب نم تصصخت ظ

 بًطاخلا مث ملكتملا ريمخ فراعملا هذه فّرعإو«تيار اي مظنلا ةلثما يف كلذ لك عمتجا

 ||ممْن رقلل ةراشالا مسا م. ناويحلا نم وريغل مث ناسنالل مم ناكملل ملعلا مث. بئاغلا من

 ةيقارغتسالا مع ةيدبعلا لاب فّرعملا مث. كرتشملا مث ْصخلالوصوملا مث. ديعبلل ٌمطسوتملل

 ليقو . ةنم فيرعتلا بستكي ةنال هيلا فاضملا نودوه ليقف فاضملا امإو +ةيسنجملا مت

 | ىدانملا ىلع لابقالا نال ةراشالا مسأ ةبتز يف ةنا زانخلاف روكذملا ىدانملا امإو #هتبتر يف

 اك ايواسم لف اك قراعملا هذه نم ققالل ندرش دقوا كا واقل را



 هعضوم يف *ي عبس أم ال أبلط لاشملا يناك لجلا

 لصالا ةيأكح 0 لقتل أب رات 059 دقو :

 آمب انك ةنغ لقت مم 2062 ”ينبملا يزغ لتنلا قيرطب نوكي دق اننا نا يأ 1:

 ةبارغا نوكيو اهنع لوقنملا ةلمججلا ظنل هبف ؟4 ةناف ملَعلا باب يفركذيس ام هوحنو ارش

 تاينبملا رئاسكر وهشملا 0س
 ا ع اها رعوم 7 ه0 8 د

 000 يراعات ار راجت ام لكو
 ظ مزال ناك اهوحنو تالوصوملاو رئاضلا ءانبك ةءزال ٍةَلعِب ءانبلا نم ناك ام لكن ا يا
 ” || ىلا فاضانا فرظلاو بكرملا ددعلا ء انبك ةضراع ةّلعب ناك أمو . هبحاص نع كلفني الأ

 ْ 70115 فيلا ةروصلا قراف ىم هيحاص نع كلن اضراغ ناك اهوحتو ةليجا
 7 وش

 هيف 5 1 ب ىضتقأ نينوكس

2 0 8 
 كر 5 ص تار ا

 ظ اعضو ام ىلع قابلا اوكسو ..اعقو حرف 1 ب

 | .نوكسلا ىلع 00 اع ناك أم تاينبملا نم اوكّرح ما يا

 "ةاعارم ىَدانملاك انك اع ب تراك أمو * سمأو نأ ىةسكل انبلا يس ىذا

 علا كح رجح دحاو فرح ىلع ناك امو + ةكرحلا يضتتلا بار ءالا نم هلصال

 ا كسور # ضارغألا نم كلذاوحتو. ةكر را اهيلعٌلدت يتلا يف ذاعللا نابيل

 ىلا ردان: كلذخ ئزتس 5 ابدم 2يش كّرَح ناف . َء ايا عضو بسح ىلع تاروكذملا

 58 ةاص ص 6-9 2 -أ ه ©« ا

 ضقنق هيف مسالا وصخ "انين 00

 فرصلا نم عونملا جانجي اك وعضو نع وب جرب فرح اب م ايش جانحي ين ىلا نا يا

 0 موزلك ءأ امسالا صئاصخ نم يش فرحا هبش هيف ضراعام بّرعي كلذإو ٠ لعفلا عم

 : | ملعإو ف رصلا نم عنام.ا لعنلا بش هيف ضروع ام فرصتي اي ةفاشالل ةلوصوملا يا

 يأ ةفاضاك درنملا ىلا ةفاضالا. 0 ءانبلل ضراعملا ةفاضالأ موزل اطر نا

- 



 2 : مالا آن

 ايرضوحن يف ردضملا نعاّر ءارتخاود نا مط عا نع ةيئانلا تنل

 امزالار اقتفارقتفاام عبارلاو هب ةثلوصتم حدو فوذحملا برضإ نع يمئان ةناف اًديز

 لازيال يذلا 3 ٍةلضلا ىلا ارقتفم لاري .ال يذلا لوصوملاك م انعم ممت ام ىلا
 ربخلا ىلا ادتبملا راقتفا نع اًزارتحا راقتفالا موزل ويف طرتشا امنإو . هريغ ىلا اًرقتفم

 اهوحنو هبوك مالكلا بيكرت يف عقي الام سماخلإو م د و ماع قا كلذ وحنو

 يذلا بارعالا نع ينغتست كللذلو ةيبيكرتلا ينعم لا لبةل ال اهناف تاوصالا ء ع
 ةلوبعم الو ةلماع ريغ اوك يف لّملا فرحلاكن وكت ٍذقيحو 6 0

 ةملسملا ءاَنك دع اههينات ةيلكل ا كر جمب 77

 ةلثم اقْرَح هبشأْنِإ رجعلأاو هلق ع 1 يف
 | ةلزام لوالا نم ايرينا ةلرنم ةبحارلا لكلا اه جزم بكر ا نير نيمسالا نأ كل
 0 اهيلا رس ىلا تارغالا لاقتنإو ةدحإو ةلا دمو قل يف !لبق ام ثيناتلا ِء |

 هيشا ناف :يقافلا هرمنا ابإ :.ةلعم اًوشح راض دق ةيال >ابلا ليخاف يس مل والا ١
 مسا هنوكي و اريطر هن يلوح ةسحرخ فايف سورس نا

 عامر الع دوب و تومرضحك فرصنم ريغ برعأ ألإو اضيأ ينب هيوبيس و يف اك توص

 يردك 1 نكي لام ءانلا لبق امو هبلع ىتبي اكوا 12 قي يمرملا اذه ردا

 يذلا رمت امإو .بيكرتلإو لالعالاب لقث.دق ةنال انين نروكسلا لع 2 1
 0 | ىلعف الإو رمكلا ىلع نبي تنوص مسأ ن نك نان

 0 6 .:و رع وص -7 27 لل

 فاك ردك مادو هيشملا ةيبش م امبرو

 هبشي أم ةبش نال هسفنب فرح ا هبشنع ًااضف فردا هببشي امةيَشل توحي دق <  انيلأ نا يأ

 زابما :لهأ نأ فنزاف ةمذاح نع 1 ةارمال اناء مانح وحن كلذو . ءيشلل هب ةيغلا

 (مةلثم رسكلا ىلع ةنونبيف رم اك فرلا هبشيوهو رذحا نع لودعملا راذحوخ ةنوهمشي

 هيع ضوه ُِ يقاس

 اند نيح ع ةقاضإ اني م ابل قاس 5غ

 ىلا ةفاضملا فورظلا ىف نوكي كلذو .”يبملا ىلا ةفاضالا نم دافتسي دق ءانبلا نا يل

 ا



 يبق بارعالا”وضسم ال يذلا قرا رخل دق افرحلا هش نال

 و التل لمنلل فرالا طتق ةيكمالا نب رع هجرخي ةناف لعنلا بش فالخم؛ هيلع الح
 عضاوملا رك | يف مسالا بقاعي وهو بارعالا

 نك م

 ” اهعشالاو عمل او طال
 0 ع مدع يود م 3

 لايهالاو او راقتفالاو هج 31

 اهنم دحإو لكو» تا حا وتر ]و مسالا نيب هبشلا هجو نا يا

 هيفا 11د بفرصلا عناوم ف ار ا جانحيالو يدر >ِ ء انبلأ بجوي

 ناف لعنفلا فالذي عضولا ُْ اهني ةافانملا ةدنغل ةيمسالا نع مسالا دع كعب ا دحا اولا

 امإو٠ ةيمسالا نع هب دحاولا هبشل ١ ةدعبي ال كلذلو 5 هد نيم مسالا نيب ف ةنيب

 ظنلا يف اهبيترت بسح ىلع اهليصفت يتايسف !معقإومو هجوالا هذه ماكحا

 لقا ىلع اًءوضوم ناك ام لوالا *« عضاوملا هذه يف ءانبلا عقب رك ذ ام 00 ةنا يا
 531 هيثثلل اهعاف ريضلا ءاتك ف ردا ةغلث نم

 70 نإ 2 -أ 2 0 و

 رقتفا لص لول دح وجم 2

 انو ٠ ةدرفملا فورحلا نم اهوجنو ثيناتلا

 عضولا اذهو : ةيث انثلا فورحلا نم اهوجنو ةيفانلا ال هبشن اهتاف نيللكتملا ريض يف يللا
 نفت ام يناثلإو *فرحلا ةئلث هيلع مسالا عضوي ام لقا نال ء ءامسالل ال 3 هلل ىه اننا

 فرح ا 5 ا 0 .دوجوملا تر ءالضف ١ كقول او فرحا ىنعم

 ردوجوم ريغ فرح ىنعم نمضن امو. ماهفتسالا فرد ىنعم 2 لق 1 اف - ني و

 : يلا يلاعملا ن م اهمال ةراشالل عضوي نأ

 يلا م كتلاتلإو ارا او ةهنوبدنت بحي كرم ل ةنأ ريغ فر كان ىَدوَت نابع

 هي را ف هرج 0 1 لق 1 8 5

 لعنلا نع بوني يذلا فرالاك ةناف رذحا نع كتادلا رانك هي 5 3 انه ريغ لعنلا نع
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 ذا تباثلا , مقملا ةيشلاوهو نيتمضب بتزت قاك عودا ةراتو كل اثلأ يللا ظ

 7 بتيرت ” رافوعص اذاف . هيف ةيفعلا دارفنال ق2 م بتروح ؛ هناف لجرل 0 0

 يب اك اش رئوي هقر ةيلعلا موب لفل نزو تارت سا اس

 0006 ريغصتلا ىلا ةعنم جانحيال ام كلل ذ رخو م اريمحو نازكم كا

 لفغت الو 1 اف

 نا 0

 نحل هَبش فعضأ قرص 00 نام ربك أب رح

 لقا يف ثنيلص وع تكلا لاب نرتقا ايتو النا فرص 1 0 يا

 صئاصخ نم ةلخد ا. لعفل اب ةببش فعض دق ةنال فرصنا دق هنا ىلع < انب . دجاسملا
 ةامغلا 0 هيلع و نيننحملا نم ةعامجو هي وبيش بهذم وهو ٠ اا ظ

 || يسدق مع للا نكملاو جملا فرص رعاشل را
 رعاشلا لوق يف ا”نزولا ةرورضل فرصلا نم 0 +1 فرصي نا رعاشللا زوجي ةنأ يأ

 عوضني ةرر ركام كلتنملا وه" ةزكذ نا انل ناعتركذ دعا

 هلع ضرع الو كدوحم ما هال اقرضتم نوكي نا فرصني ال ام يف لصالا نا كلذو
 نال ببس ىنداب هيلا عوجرل | نكما ةفرص 00 اذاف . هلصا فالخ فرصلا نم ةعنمبام

 امعضإوملا ضعب يف ةنوعاربو اًرذقم ائيونت هيف ناب نوكحيرابنعالا اذهبو . هيف لصالا

 برعلا نع عومتسم كلذ نا ريغ. اًضيا فرصنملا عنم ةرورضلا يف < اج دقو «فرعتس

 | اهريغ نم ىوقا نوكبف للعلا رثكا هيلا ضني ”نكر يف لع هيف نالوريغ نود ملعلأ يف

 رعاشلا لوق ةيلعو ظ
 ودع نيوشلا ةيفاع ييسر :؟توهدا تاكلا دان

 4 7 ال لصالا نع جورخ ةنال”وو م ةنا ريغ#راعشايف ٌرينك وهو

 مدالا ءانب يف 4
 ام ا طل ع 2 نم 2

 نحينلا دقاف فرح ريظن يب فرح | ةيش مسا نمامو

 | ةيسالا يف نكمل نم هل ناكأم !دقاف فرحلاكىبي ءامسالا نم فرحلا هبشا ام نا يا[



 3 ا عناوم 2

3 

 0 دانك ء'هيف ة 0

 ىتع نك فرع نع ام لك ين ١ 5 2 لصالاَو

 انك ةعنماف فعلا دعب اَذِإ ركاي ا
 ءاشي رعتلا نع فرصلا ياو اتسم ِ يختسي اكلم. 1 يق ان ه لصالا نوعأري مهنأ يا

 هك د نئنيح ةنالركت م هب م اذا دعنم ىلع ةنوتبي ر كدتلا ١١ لاح يف ها

 0 رعنلا نرو عم ةفصلاب ىمملا يف يرجي كلذو * ةيمستلا لبق اهيلع 5 ظ
 ا ديار 1ك مف .٠ مارمو فنالثك لدعلا عمو . ناركسك ةداينزلا عمو رم 0 ظ
 "ادخل ءالا ْق انصو ناك ناف عيبجلاب ىتسملا امإ |و* ةروكذملا للعلا عم فصولاهبشب |

 لاوقالا حايف ف رص ل ا عم اضيا فصولا هبشب ريكدتلا دعب عنملا 4 يفرقسا

 ةةركت عنتي إل ام امإو ك1 15 ةماقم موشي ”ياالو ا ل 0 4١ ةخيص لعد اقبل

 عامجالاب ةفرص بجو ركن اذاف ىط طر

 لصق
 فرصني لاق قا 00

 :االا نع ةبلقنم ثيناتلا ل

 0012 مل تأ/ "1: ةلعلأ دارنا ملا دف 0 2
 2 ا

 أًرغص ي ّ ذإ اخر 7 ركن 3 ةئئل أوفرصف

 مالقنا وا اهتبحاص ظوقسل هيف ةلتجسملاريغلا ةلعلأ دارفنا فرصلا نم عنتملا فرص يا

 ةنع'ةيبلعلا طوقسل ركن اذا ةولط غب فّرصي «٠ كلذل و ع ظل 1 هيبت هع ى ا

 مالفنإل رص اذ اذا لجر مسا ناحرس وو 0 :لط و ضايفلا : جول كفر رم كلوقك

 نوتلا ىتبتف 11 فلالا بلقب ةثداي ز ملت دقيحو نيحي مل ةنال هيت 18 يدحأ

 الف راوج وحن يف ء ءايلا قدح عيا ةعبج مالزلا :ا اما |و + فلالا عم الارثوت ال يثو طقف

 قرات نوكي ريغصتلا ن ةرأ معأو تام ابعدي ضّوعملا نيونتلا مايقل فرصلا 6 0 .

 ف اك هلاطبال يبه را ا ىلع دنه راع هديت ايكعتملا من مث 3 ع

 فرصنتف .٠ رويمشو 0 نيعرس اهيف ليف ترغض اذا اهأف. .رعشو 0 لاك رس

 نزو نع جورخلاو : يناثلا يف لدعلا لاثم لاهو: رم كل والا يف ةدايزلا مالقنالا|



 1 فرصلا عنإوم

 1 مرر 2 1 0 كَ 0 ل

 مج وح 00 7 7-0 5 اع الأ هب ةبشأو

 يف اهرثا يتب ظنللا نرم ةنيرقلا كلت تطقس مث ةيظفل ةنيرب اقرعم 1 نا يا
 0 اذه يف ةكح يطع أف ةيظنل ةنيزق روغب ةفرعم هنوك يف آلام | ىنعملا

 ىلا ةفاضالا ةّيب دب ةقرعم لوالا نا ندعم موب رم هب دا ارملا رخو 0 | يف ميجوحن
 رلحأ لك عنتمي مث نمو ٠ 7 5 هللا نفلالا هك .ةفرعم يناثلإو ٠ ا دكا ريض

 00 ةيلعلا هك مك لذعلاب أننم

 2 ك6 7 6 ل 6

 برعلا ور 00 0 5 5 0 4 ةبعل |ةيشأو

 ماسلا ركذملا عمج ةغيصن تنم لجرل ادلع نوديكة يبر ءلا جتنم لع يرجي ال ناكا منا يا

 تادرنملا هي عقن ال.ةدايزلا هذه نال يرعلا بولسالا هتنل خل ”يبجتالاب اهيبش ناك

 ب | هيو ةفعلأب فرصلا نم ةنوعنع زابعالا] ذهجو. ةببرعلا

 أ لح اك ظل نع نع كح ِرِجاَضَك 00 ةبشو

 عم عوج 5 ُث فرصلا كر عنتمت هب ف ناك" ىصقألا عيجلا ة ةعيصل يب 1 َّكأ يا

 كلذ 003 ةيملعلاب ىّوقتيِف أبنم ةيعبجا ىعم دقفل هتعبص لالقتسا 7 لق ةنال ةيلعلا

 رجضح عمج لصالا يف ةناف عيضلل العر جاضتكع جلا ظنل نع ًالوقنم ن اكام يف يرحب
 . عمجلا :يف لاهعتسا هل هل قبسي مل ةناف لجرل 02 لح اندك القرم وا نإ امظعلا وهو

 ةيملا ل ى 8 0 اقالخ 0 ْ ”يرهوا و هيلع صن مك ميعصلا 2 "يرعاوهو

 6-22 7 5 00 ص 0 را أ

 فرصتي اَمَلَع طر أك ع فلالا ثنّرم ةبش اَذكَهَو

 لعج اذا رش مسا طر أك ةروصقملا قاحملالا فلاب مت ام فرصلا نم عنتم اذكهو يا
 هيو ةداي هزلا ق 3 ةروصفملا ف ثيعادلا فلاي ىف أ ال هذه نوهيشل ما لجرل .

 ءانلا قو 5 مدعب ةيباشملا تمت ل اهب وح 0 اذاف. باو | هيف ةعقاولا لاتملا

 |مسفنب عنملا لع ىوقن الف ثياتلا ىنعم نم اهولخ ةفيعض ابدا الامل ة 55 ةيملعلا ةرضأ.عمب توفلو

 ىحن هي رينكتلا فلآ اهيلع موق لو* فلالاهبشو ةيبلعلاب اهب وحتم نوعنم منو

 نم اهعم |وعنم لف ٠ ابلع و يف ةدودملا قاخلالا فلا امإو . دخإو 2 ف ادلع و

 ْ اِل ينلا ء ءآيل ن نع ةيلقببم أ الابل مز نال ةدودجلا كتسناتلا كغ م نت فرصلا ||



 فرصلا عنإوم نا

 ا 00 | ريكس ايديا ناك اماوهو بابلا اذه نم اصوقنم ناك أم لكنا يأ
 ةنيونت ناريغ . ٌرحلإو عفرلا لاح انّونم هن اي فذح يف ضاقك ف رصنملا صوقنملا ىرجم
 نيونت عنتت ل اك هيف عنتم ل كلذلو . نيكمتلل ةنال ضاق نيودت فالخب يتايبم اي ضوعلل

 ما الق انلعاوا راوج 9 ناك ا لشي صوشنللا اذهو «ةلباقمال ةنال ب ذرع وى ا

 لصا ىلع .نوئم ريغ تب بضنلا#لاح يف اماو*ى عأ ريغصت 0-0 هدص أ قأرما

 يراوج تيأرو راوجي ثررمو ٍراوج ينتءاج لاقي كلذ ل فرصتي ال ان تارغا

 يفأع اسف
 ل

 0 ريم <
- 

 اتلطم 0 1 ءرصقب اياعن 1 ع ةنم 20-3

 ىواعدك ةروصقملا فلالاب اًمونفم ةولمعتسا دق صوقنملا اذه نم عيجلا ضعب نا يا|

 جرتكلا ٍثلدب اق ايلبق ام اروسكم ١ ايلاب يراذعو يواءد اميف لصالا ناف. 3

 لاوحالا يف نوني مف ةنيئاتلا تفلأي متخ امو لاقا ىرع ىلا عز .اَلا 2 ايلإو ة

 ناك أمل هنا ملعإو * نيونتلا ثحي يف ملعتس امل راوج كح ىلع قابلا | فالخمب اًقلطم ةئلفلا
 الما ىم كلذك ناك اه لك 0 ردك دعب اي اان 1ك نيدشملب هازل

 تيأر اك وريغو ماللا

5 

 للعلا هذه هابشأ يف
 ناس نص زن 2 2 َُق سس نص ع 03 0 ةاسموعأا

 1 ةقم هم عنملا ركح ّن "كف هيما نم هَل 10

 000 ارضا ىلع رم اريحا وجت صو ل كادر
 .ةلعلا كللتل كبانلا 0 ح يبوصتسيف هي داود هيلع لص ان 5 0 هةلعلا هش نا يأ

 كلوتكركن مو هب يس اذا ةفرصنملا ريغلا ةفصلا نم رع و فصولا هبش كلذ نفأ

 ىلا ةينصولا هبش هل يتابلا لعنلا نزو عم هيف ريبتعي ةناف ا داعرماب تررم

 || م ةيبلعلاب الوا ةنع تعلخ دق ةّينصولا نا كلذ نايب و#فرصلا نم عنتمف هيف تناك

 ةقباسلا ةيفصولا ةلاح تيهبشأ دق رثقيح ةتلاح نال ةفصلاك ر اصف ركل اننيلعلا كعاح

 لعنلا هش نا 5 ةلعلا نت رك أ دق ةلغلاهبش نوكي رابنعالا اكبَب وا هيف ةبقاب اهنأكف

 نورثك الا هيِلعو هيوبيس بهذم وهو. لعنلا لع لمعي



 0 فرصلا عناوم

 رعاشلا لوق يف اكوظفل ىلع كف ةلج راص دق ْ

 ظ ديدق ل يلع الظ.: ديزي ىل يرلابخا تكي - ظ
 افاتار ابدعا نم لعنلاب نما يفد بالو جبايلا اذه نع جرخ دق نوكي ر نقتيحو |

 | روهبجما دنع فرصنا امي اذا جرحو برص ام مد

 |عشسأو لم ارمكلعألا 2 هيف هاي أو نالعق لع د فقو

 8 نالعف فرو لع هه رمقب ةفص ناك اذا نونلإو لاو ديا سلا أ

 |ءانلا حوتنم نالعق نزو ىلع نوكي دق ةناف ]علا ٍفالخم . ناركسك نيعلا نوكسو انا |

 | ٠ ناضمركنيعلا كرت نوكي دقو ٠ نارمب اريعك ”اهرولكم أ . نافعك اهعومضم وا. نورك |

 هد باوصتسا درب نتي ةلكو . كلذريغو ا نكي كو

 | حتروتلاو فلالا اوهبش مها كلذ لك قرع أو + *يثب ةديقمريغ ةيماعلا عم ةدايزلا
 | ةزه ةيولقملا فلالإو اًدكنل ةئبافلا فلالا اهو مارح وحن فيس ثْينتلا ينل أب نيتدئارلا

 | نعم ءانبب صل أننم دحإو لك نا نيفّرطلا نيب هبشلا هجوو .ةيفرص ةلعل اهدعب

 | اك ةنافعو ةناركس لاقي الف تيناتلا ءات امهتحلت ال اهخإ و٠ ثنوملاب نخل و ركذملاب اهدحا
 أ ءانلاب 0 ةفص ناك ام يف ءافلا عن لوطرتشا مث نمو. ةءارمح لاقي ال

 |ناك ام لكف ٠ هيف درطم كلذ ناف ءانلا مومضملا فالخي ةليلق ظانلا يف ة اذوذشالأ

 د ل اح فرح ياخ اا هريغو افلا مومغم ن نمءآنلاب ثقب ١
 ترصتقا ءاتلاب ثيناتلا نع هب ىنغتست فلالاب تنّوماهل ةزوكذملا ةيئالثلا ةغيصلا

 ةغيص لك هل لصتف اًهلطم ثني ال ةنال للا نود ابدع ةنصلا

 | المرا امو نايرعك :فرضإف .... لكل فل اا يكسو لقد
 اكاهب ثينانلا ايفا لبص ال نأ 6 ريع, نالعت نم باقل وع يف ةنض لكنأ يا

 .ةنامدنو ةنايرع اههنَّومنافنامدنو ناي 5 تفرصتا ايلبقث تناك قاف :رمجإو ناركسيف

 | دق اههف ةدايرلا نالف نيلوالاف اّمأ كلذو ةلمبيو ةلمزإ اههتّوُم ناف ليغيو لمر اكو

 نيريخالا يف امإو. . اهب دنعي لف ثيئانلإو ربكذتلا لاح اهموزل يف لوصالا ضعب تهبششا |
 1 هب اههبش فعضيف لعفلا قمت ال سم يذلا زم كدا

 ٠ بلص ْبوصْمْلَو جو... ْعفْوْدإ ضاَفَك وملك

ْ 

ْ 
 ا

ْ ١ 

 تي م م م ا

. 



 سمسم

 010 د ا ب ع م م م م مما سا تا ل - -

 فرصلا عناوم 1

 رعاشلا لوق يور دقو .ةفرصتاريغلا 2 "تا ير عمجماب دال

 ٍلاعرظن اهر اد ىندا برثب اههإو تاعرذا نم اهرّونت

 ل كانه رم اك ةكرتب و رسكلا عم نئونتلابو -اهحفو تاعرذا يردك

 ةدئاز هيف مآ قط مي راق 0

 0 < مسالا يف ةدئاز فرحة دعب عقل نا ثيناتلا فلا 2 نايا

 3 رش اك عومجلا و ا < ارزوشاعو كْوَداِبَو < اعصاقو ىرابحو ع . ار ىلسكأ|

 انا انهال ثرثا اطل نكي ل كل ذكى كت ل ناف + نهرئاظنو ءاقدصأ او ىراكسوا|

 اكنل ةنوكيف ءالاب ثيناتل اك فلالاب 3 كاع هديا ال ةلكلا 0
 نوكت ال فلالا نأ ريغ. < اجو ىرأ يف اهطقف ناو مرو 00

 0 ةنن ومجال نوع لف ِء 3 !5 ةرذتم

 ظ ٍلبذيك هل َّقَح 58 وأ ٍلعنلاب ٍلِئد يف اَهكضدخأ اَمُنْرَوْلاَو
 ىأ ٠ لجر منا 0 0 لعنلاب 0 ماوه لعل زو: نسريسملا نأ قا

 ملا ليذك لاعفالا قامو نم ع ٌكماَرَم مص* حاتتفال مدل 0 لخنلل < وحي ناكل

 ناك نإو يئاثلاو. مسالا يف دجوي الو 0 يلالثلا يضاممب ضخ لدا نق - لج

 باطخملاو ةبيغلاك هيف وعم لع لدت ةتدايز نال هب يلوا لعفلا | 12 اسالا يف دجوي |

 ءايسالا نيب كرت فنرزولا ناك ناف د لعفلاب صنخلاك نوكيف مسالا ُْ اهفالخيأ

 فكززولا يف ةقفإوملا نودب ةدايزلا تن وأ رفعجو 0 ”ابلا ىلع لاعفالإو | ظ

 مالعالاب صخب لعفلاب صخلا نزولا نا ملعإو جاقلطم عنملا يف ثا اه نكي عوبرتك

 تافصلا ةيسو ٠ دحأو بلغتو لبذيك مالعالا يف ع دب كوالاو اور ملك

 نافرمإو 00 يف اك طقفو نازيملا يف ةقفاوملا هيف ربتعت : ةلكو اهو 2و ةركاو ر جاك |

 ظنل ةقفاومب ةربع الو ”هلكنأ ترزو لع نانلاو لِعُم نزو ىل ا

 هيف نحن امم ءيش يف تسيل اهناف يضاملا ظفلل مّركأو عراضملا ظفلل ِبِلْغَت ةقفإو» لعفلا
 10 ت00 7 0 2 7 نا 2

 : ليج اوم 0 ” روضم نع لزتعي حت حدي 9 اع

 لعنلا درج مس ادرنم نوكيل لعانلا ريض نم الاجر بتعي ننك لعفلاب يمام نا يا

 ا ناكريبجلا ةيمريعا ناقا#لعنلا زوو ةيياعلل فرصنم ريغ ابرعم نوكيف



 00 0101ت11ذذاا ااا

 فرصلا عنأوم 0

 امل را 7 ١ نال 0 | فرحا ةلزنم طسولا ةكر رجتو كيياكا + ىتتسا رت اذا ”يئارلا نال كلذو#عبرلا فرح زغب طسولا ةكرحو ثيابا ان
 | ةكرحو . اهعاقم اًئاق عبارلا فرحا نوكيف برذع ريغصن بريقعك وب +انلا قاحل نع
 ”يغابرل اكريصيف طسولا نكاسلا يئالفلا وهو ع انمألا قاع رحاب طسولا |

 او دبح طيسولا نوكأ معاد .*عبارلا ف :رملا ماتم تيماق دق نوكت نمو لفتلا

: 

ٌْ 

ٍ 

 زاوج يف دن ناكر اذب ةأمأ تيعس ولف لضالا بنحب زل لاا,

 لع لاري ل لربع برج ريغصت بي رْخ وريغصت يف املا ريظن ال امو *نيهجولا |
 1 الغلا نوبسحي الف ريغصتلا ءايب 3 هب ال م هريغصت 0 ناك يذلا رب غلا ّح

 ْ ثيناتلا | |وربدعا افأو * هيف أبت كايرو | عنتمي ال حون رع أ مم نمو .اهب ايعابر 3 |

 زابنعاب ةيجتلا نم ىوقأ كلم اننا نذل ع ةبجملا.فالخي ابيف وريف دنهوحن يف

 0 ىلععت الف ا ول 000
 لَصَحِلْت وأ ارتا نسا قالا د ناسك : 5 آ| 8 0 جا هسا 12
 اك لل 00 ام فالخ يف أ دنهك ام فرصأ 5

 | بجو 0 1 لع طولا ةكابنلا ةيئالفلا لاجرلا مالعأ ند نبق ةوخن لعج اذا هنا يا

 لكن ل 11 لضح دقت لقوا 5 ثملاب هفرص ددع شسبتلي الإ دنبك هيف ري لو ةعنم

 لقنلا اذهو ةدايزلا يلا هجاينحإو ةنع هتيعرف رابنعاب ر كا ند ل5 نوما ىلا

 اذا ةيونعملا ثانالا مالعا نم دنه ومن امإو »+ ناتلعلا ترفوتف املا ها 2 لق

 || دتف ايلف ثيناتلا عم فرصلازت اج ناك ةنال ا 2 ةناف لجرل امل 55-

 ةيمسل عج ةعبم ب :ةناف واخ 0 ىلع داز ام فالف ٠ هعنمل ”هجو "قبب مل ثيناتلا

 ناف * رم 5 ثيناتلا ء ات ماقم عبار )1 فرحملا مايق رابلعاب جوطك راص دق ةنال ديوك دل

 زاجو لصالا يف كح 0 ا هيب راح لجرل 3 مدقك طسولا كرحتم ايئالث ناك

 0 ا 0 عملو رار اص ل

 7 نع 08 70 2

 اذه ا را ايلا اغْري 0-0 ماسلا تنانألا عمجةن ةعيبصل 0 نأ يا

 نم مضفا اذاف ةيالا هيلعو هنيونت هاقب رذعتيح فرعألاو هب بصني امر ةنال بابلا
 سا ع ا ول ل سل 2 هنا للا راما بللعلاب رح! 1 كيبيقل بهل يفو *هللا اوركذاف ٍتافرع 3



 غل يانلع عضو دق توكي دار يرعب سبل اما لك وهو ةممحل ١ هيف [م طرت نا يا ||

 د 0 الع نكي ول 'ةنال 0 ا نع سال جاعالا ال

 ار 6-2 يبهذموهو ةيبجح الا يك ل فلا جا مس

 طسولا َكيِرَك ضاَسَيْرَأ قلل طرتشي رثآلت َقْرَف ُةنْوَحَوأ
 هيف لصعتل رك فرحان عا دئاز نوكي نا ةمجتلا يذ يف ابا اكرتشوو ىلا
 رتشك ظسولا 1 كر نكي نا هيف طرتشي اًيالن ناك ناف. فرصلا عنا بولطملا لتفلا |

 نكاسناكا هاف + ةدايارلا نم ةتاف اخ هب نضاتعي الفت ةكرحما ةطسونب كيفعسمل نصح مسا

 * اهنالأ هيلع بت 4 ا نراك ةاوا ا يا ْ

 طقس اًموننَع ءانلأب نكي ْنِإَ 2 -وضقم حج او
 0000000 وعر لفقالا يملا ةغيصوف فرصلا نم ةعئاملا عيبا ةيص نيا[
 كج لق نوكي نئابح ةنالا فرصنا ةلقايصك الاب 2 ناك ناف: هيلع مالكلا 9

 ذاكلإلا ةغبص نع هجورخ يف ينلا ةيظنللا ةلعلا ةنم تدقنف ةينالعكداحالا لاثم ىلع ا
 هيعضوم : ررتت ا  ةكيرعلا ْ

 مسكر ص 2ص 0

 ب ا 1 رف ءايلأ ثنّوم اوقلطأَو

 ا ا كَ 7 1 1 را
 ريغ ْ هك رس و ةطاك انلطم ناك 0 فرصلا نم عنتم عال اب كتوم ملعلا نا يا

 00 ا نأ لك ايد امسولا املا يالتلا فرص اج اهنم درجت ناف- كلذ
 هيف ف نيينانلا نيتلعل اب ع ةعنم زاجو. انمم ةدحاوالا ىف بي الف نيتاعلا ىدحا موأقن

 11 اقل روزغل ةعنم بجو هلب مسا وليك اًيجعا ناكوا ينكر غص ناف.رثكالاوهو
 لداعتف ةيممل إو ثينانلإو ةيباعلا يتو يناثلا يف لاع ثالث عاقجإو .ةطانكر يصبف لوالا

 ىأ بني ركفرحا ةقلث ىلع !دئاز ناكأم امإود#عنشلل ناتنثا لضنيو ظفللا ةنخ اهادحا

 ةلزنمب ةنم عبارلا فزحلا نو ربتعي مهنالوعنم نم دب الف ةنيدم مسا ن دعك طسولا كرهتم



 1 ' فرحا كام

 0 يا عم 0

 1 ا
 لده |وركذ ام ميتمو لبعد رضم اهب حو

 ةدعف وحن يف رخآك ماقملا ويضتقي يذلا لصالا قّنحل اًنيقحت نوكيف :العالا ريغ يف امإوأ

 الو ىنِي الو ثني ؛ ال ليضنت لعفاو هورخ 1 ثنّوم ىرخ 1 عمج اهم افرحأ 0ك

 نك تادمملا تءاجوحنيف عيَج كلذكو ءاهخم يش سيلو ةفاضالا و ١لأ عمالا عج

 | اذكو.< را را عجم امنا شو عّمجَأ ثنّوم ءاعمج عيج اهناف عبج

 || رت وب دارملا, نافرحت ةعمج ا ب تسرج وج قرح اذكهو *ديكوتلا ظافلا نم ابعب اوت

 فالخ ىلع اسال د ذه تلرعتسا ايلف لأب فرعي نبا بجي ناكق نيعب مويلا كلذ

 أ دارفالا ظنلب رَخآ نع ا ا و ةلودعم اهنا م /- اهل ةنيعملا لوصالا

 فلالابر تا انوع اًرج لهو تأواعتكو ت تأ ءاهيج نع اهنارلو مس .ريكذتلاو

 يف ةيبلعلا هش عمو لوالا يف ةيفصولا عم ل دعلاب تعنتما دق نوكت مث نمو ٠ ماللإو |
 ف ” روس 15 نيريخالا ظ

 كي , أ لان دادعالا يف كلذ ْنِم اجو |

 رسل ليقَو 1 08 ْرِيَخَو تعلو لاح يف كاذو |
 ت1 اح اجو دادعالا داخآ يف عتلاب لَْفَموا مضلاب لاق اولعتسا معا يا |

 | اهالكو . دارفالا ىلا راركلا نع هب لدعف لبحالا وهو اًدحإو ادحإو اوغ اج يا َدَحْوَم

 | تالثو ىنم ةحنخا يلأ وحن تعنلإو . تيأر راك لاما رعد :«رلا نيت
 | نا ريغ + لدعلإو ةيفصول اب فرصلا نم ناعنتمف - ىنثم ليللا ٍةولص وحن ربخإو . عابّرو

 | . فالخ ىلع ةرشعلا ىلا اهقوف ام ينو قافتالاب طقف ةعب رالا ىلا برعلا ن نع يح كلذ |

 ا : ةارغلا ىكلو ةعب رالأ ىلا الا امنم يش عسي ل نو رثكألا لاقو
 ملعا هلل كا

 5 هل يرد يك ل
 ادع رك يدك سوم نيكي نا فرصا نم عنتمي يذلا قرات طخ

 ديك ”ةاتحالاو 1 رش طب انك يدانسالا ُبكَرملا يحزملا ديقب جرخن . دعب ام يف ةفرعتس

 بابلا اذه يف لخدي ال كلذ لك ناف هبوبيدك يبملا يحزملا برعملا ديقب و. هللا

 ع

 سا



 ف را عناوم ا

1 : | 2 

 ليل يلا 0 هجورخو ة ودعم ا نعال ند

 :نزو ربثعا اك درنملا ثزو ىلا ةيسنلااب اعرف اهزوأ رمنف .ةغيصل | هذهىلع عضو الد احل

 | اضم نيم ال لاقيو مسالا نزو كأ كي م دملام ماعرف نس

 مو ا هم

 نق ع اقصر مم فصَولاَك  َنسِرْعَدَك لأ َعْرم اهلكو|
 ترم !؟ةيفوضوملا عرف اهخاف ةّيفصولاك لصا ن نع حرف للعلا هذه نم ةدحأو لك نا يا

 00 ةلاصالا عرف لدعلإو 0 عرف ةحلعلا ناف للعلا ن 1 م كلك

 حرف ثيناتلإو . دارفإلا عرف عيبج او ٠ اهلها دنع ةينردلا عرف ةهيممل و.. ةظاسبلا عرف

 درجتلا عرف ةدايزلاو . مسالا نزو عرف لعفلا نزوو. ريكذتلا

07 
 . اتاي وحصم عم اهءاكحإو للعلا هذه طورش يف

 ا 0 اكسل خو ا 20 و 2 0 1 أ 2 ا

 رول 2 أاهسأ مداك رعنماف يفصول عضَولا طرتشي

 ِ كلل ضر اعلا لاعتسالا بتي .الفعضولا لصا نم نوكن " نا ةيفصولا يف طرتشي يأ

 7 عضاو ام فّرصي و. ديقلل ايبا مداك ةيمسالا هيلع تأ ارا مثةيفصولل عضو ام 5

 كلذ ىلع 5 عبار راوجي تررموخن فاه ًاقوصوم عب راك ةيفصولا هيلع تارط م م

 الاب لييقلا اذه ند + اج املك

 هرج اقع دعا اعف ارد ل
 عامسلاب ذخؤي ”يلصالا ٌءانعم ءآقب عم ةيلصالا هتغيصنعمسالا ليوحتوهو لدعلا نا يا
 اهتم درإولا عانتما يحتل اًريدقل . نوكي مالعالا يف ةنم عقإولا ناريغ . هيل ساقي الف

 ياو ردم ٍلصا 0 ةلدع رّدقيف ةيبلعلا ريغ ”عنام هيف سيلو 0 :م ريغ برعلا نع

 كلذاو + ةيلعلا ىلا دماضناب عندج رخ أ يمبس هل لصم#ل رفاز نع رف د لد ما
 رابنعاب ةعنب نم دنع ىو ةيسالو ا مدنع دجو ا 1 ْ لدعلاب ل

 ةلودعملا م الاعالا نم 3 ام ةاحنلا تصحأ دقو ** ةيلعلا عم ثمين :اتلا ويف نال ةعقبلا

 0 مضعب ارعج ًايبارشع ةسمخ ناكف

 0 لعق لا ذب دادب لي طصصلا تننربفا



/ 

 ١ا/ فرصلا عناوم

 نيالا للعلا هذه نم ا مضني يذلا نكرلأ اه ةيماعلاو ةينصولا ناي

 0 اتلكو .َء ءااسالا راد نيل زااذع لعو وصولا ل 7 ةيناغلأو ةنصلا لب ق

 أ لكو «ظرملا سطات كيب قر هلع امادحل لل ملا اذا ىعملا ةهجب نم نيكلفلا

 ظ ينف ةيفصولا عم لدعلا اما نونلإو فلالإو لعفلا نزوو لدعلا بحاصت امهم ةدحاو
 ا ةيملعلا عمو. + يتيم 1 رح رب ا ركتم هلاعتسا دنع ىَرأ عمجرَخأ اوحن

 6 نودلاَو 0 َنزو امأو *رفاز نع لودم هلأ لجر مسا رز وحن يف

0 

 ا+صصديت 

 دحأو لح نيفراع | ناعمجي اهو :ناظني 1 2 دمحا ومن يف لوالاف امعم
 ظ رك 5 ذب دازب ام ب دح اهَلَع و[. ةفص' نوكي نان صل اندم

 إ ا

 دا ليي 7 نا بكل أو ةيبحملا رمل

 أيار را طن هذ ينطصأ * قاب ثياتأ كلك
 ا 1 0 0111 ةنيدم مسأ روج ةيجلا ا صن ةيبلعلا نإ يا

 تيناتلا ةخاصم نميك كل دك و“ ايحاصن ال ارنال ةيفضولا نح كلل كادر 3 ىرخأ |

 ل لاوزلا ضرعم يف اهغينات ناف ةّئاقك ةفضلا فالخب اهعم اًمزال نوكي ةنال ةطانك ءاملاب

 اي انزل اتلاب تيناتلا نا معأو +تيناتلا ةتفيق ايام خانلا ااتسا لبقن اهنال|

 تيأر اك ةرهاظ هيف + انلا تناك امو . لجر مسا ةحلطك طف التل وا ةطاف يف اك ّىنعمو |
 نيسلا اذهل 5 ردحاو رم 1 5 0 ل د

 لع و 0 9 1 تك : ال
3 

 1 ع دو سر صحم وج جير ع جب جس وصح تم وسمو جعجع ورح سس حو د رسج 7 وسم نسج وصد وعجل دع + هج حس جوس عع جام حمم عملا

 لمشي كلذو ٠ فرصلا نرد 9 بوم 0 1 اهدحو يف كت ثيناتلا فلا 5 يأ

 ىلبك ةموا اعف اك اهف ام محام لك يف اكرم دودو اهم ةروصقملا

 نال يصل ام لك مزلتا انتذل كللؤو ٠ ءارعغو 1 ا ”ارذعو

 دب نا ردانلا ردا مالعالا 0 :اف ءآتلا فالي هلوصا نماهناك اهيلع
 كفلالا وزلو ةياودسم هلع ثياتلا "لع فلالا نوم دلالد نوكت 2 قو“ ا
 عيجلا كل راندا < فرصلا عنك تلقتسافنيدلع ماقم تماق رابنعالا اذهب و٠ ا 1

 ىا مثار دكنالصتم ناك رم عج فل | دعت ناكأم وهو داحالا لاغمىلع يرجال يذلا

 1 0 نيبأع ماقم موقي ةنال فرصلا عنب اضيا لقتسي ةناف ريناندك نكاسب نالصفنم



 00 هيبي-ي-ا-9تاتتسللتس
 || نكمتم ىلا ةيدسالا قيس نكمل رابثعاب منشني مسالا نا لعإو + ىرتس اك هيف عنتم ال ةناف |

 1 فرصتملاريغلا برهم اوهو 0 3 ديرك فرصنملا برع اوهو نكما |

 بّرعب اهب ٌصلخي فرصمملا ريغلاو + وي وبيدك ”ينبماوهو ن كما الو نكمتم ريغو دجحاك ا

 عومجلاو تايّنثلا نم فرصنم ريغ هب يس اب لكشي ال عمجوأ !ًدرن رقم تاكرحلاب |
 [|| فرصلا اذه ةقيقح يف فلثخإو اج تتاكرحاب ب نعم يكل | ةدرنمريصت امال ةملاسلا |

 يف ةدئاف ال اع كلذ ريغ لبقو اعيجج رسكلاو نيودنلا ليقو طقف نيونتلا هب دارملا ليقف
 00 نيقتحلا بنحرانخلا وه لوالإو. مركذ

6_- 1 

 هناا صقتن ةفخأ 2مل ين 8 كلا اذه يف : لقبا

 ١) 111 نا راتخاب ليصالا نق يلا ةوظعم نال فرصلا عبم يت زيتي ظفللا لقث نأ قا
 511 ره ةوعتمو ةدايزلا ليج ال ةنال نيوندلا طاقشاب ٌموفتَح لغنلل ةتمباشم لقت
 فرصلا نم ةعناملا ةهباشملار ثا نم يش صنن دنبك اقيفخ مسالا ظنل ناك اذاف. ِهلقثل |

 يئنايس امابيلع تايعلالا تنمشت ْ

1 
 اهءاكحإو فرصلا عناوم يف

ٌْ 
 ا

| 

 ا
 ظ

 ظ
 ظ ظ
 لَصَحَقامَع فرصا عمات ذإ ذإ لآعلاب ثاعناملأ م ورا م

 000 نازل كيك لَ آت تفصل اهبج
 6 تأ تلا ا 0

 لصألا 5 كيلا فلا لعن نزور يتم 0 بج

 الا عنتم 00 ١ لاقيه هبف تَدجُو اذامسالا فرص عنمتيقلا عورفلا نا يا
 ةيجملإو بيكرتلاو لدعلإو ةّيملعلوةيفصولا شو ةروكّلملارومالا اههنجتل اعلا هذهو .اههبسب
 ليصفتلاب ركل اك اب لك نونلإ وفل الا ةداينزو : لعنلا قرد داعبم انلاذ عمجاو

 012|0 اهضت ظنلب قيم تمي لك نزلا نال
4 0 -01 

 ٌرْفزَو ركن دنع ىرخال اعيج رح اك اج م لدعل أ نابحصتو
 ع

 ؟ نيديزملاو ا ٍلعف ٌثْزَوَو اًمهل انيرأ ناّظتي 0 ا مس © »ع ا



 ص 2007 7 9207 0 مح ا 50 0

 أنه ىتف سر انبلا فت رح ناب ل
 دولا | طا نك 1 7 ورش ص سا وع

 1 يكد ا رع رده - دق نيكسلا كلذ

 ناب ىف نوكي كلذو“ ةينارعالا 00 اكاضيا ردقت ةيئانبلا تاكرحلا نا يل
 لمثي وهو. يحي ايوحت برعم ما ماذح ايوحن 2ادنلا لبق نب ىدانملا ناك وه ءاذنلا
 .هاديزإوو ورمل اديزايوخن 0 0 ىدانملا

 للا لاغتشال كلذ لك ىف ر دقن ,ةكرلا ناك انني تف ال وش نسجل ا! ةيقانلا ال مسا 5

 نش كاسل لع ةكرجلا نحو ررع دنع ردت نوكملا ف 0 ا اهريغب

 ةروغنملا لئاسللا فى ايم اك ديشلا برضا

 لصف

 5 فرص عانتما 2
2 

 2 6 7 ّ ر

 اليعتسا ام نيا ردد 3 وهو أ نم ٌقتشي لعل

 هزي او مةةه ل م

 م ونعم ضعبلاو أب مضعب ل هب 0 6 2 اخف

 اهادحا ناتيعر 8 هيف نوحي 0 0 كنس 1 اذا كيفي الو مسالا نم و 50 نأ يأ

 نا لعإو * ةدافالا يف هيلع ةققوت يثو ةّيونعم ىرخالاو مسالا ترم اقافتشا | ينو ةّينا
 نورتك الا هِيلْعَو نبيرصبلا بهذموهوردصملاوهلعفلا هم *قتشي يذلا مسالاب دارملا

 ردوا انو بدلا لما كرت او رع مسالا لول دمورم ؟ يكرم لعفلا لا
 . قاقتشالا ال بيكرتلا يف ةيظنللا ةيعرفلا ترا ثدنعف لعفلل ةلاصالاب نومكحي نيذل

 | هيف فالخم اربع الف فرصلا عنم اهيلعىتبي يثلا ةيع 1 ىلا داخل الكيفانه عج /

 فرصني ا ل نأ نبع لَن 5 ١ مالا

 ا 1
 لا 0 30 ص وكب ل 0

 روما نيو م للا 5 لذ 01 قا

 هريغ فال لا ُق مسالا نأ 5 ةذه لغ لدي يذلا وه ةنال ةيلكمألا نيونت وهاما هد هيف



 بارعالا ريدقت 1

 منتجو هيف عقل يذلا لحلا اهب لغتشيف اهوحنو ةروكذللا ضارغالل بلسم ىرخا ثاكرح
 هلع توف يطل ىلا ةكارمل ا روي اهتم |

 000 الل 1 دع ل لص سا ال ا ىلإ اس ف ا هام يورد
 فذح 1 3 ١ فرح لكوابلق فضت ْنِإ ءاي لبق عمج ٌوأَوَو

 | ةروكذملا ء .ايلا يف ةمغدم ةيولقم لكتملا ١+ اي ىلا فاضملا عوفرملا عيجلاو أشير دقتل ا
 ءآيلا يف ثمِغدأَو ةيفرص ةلعل 1 واولا تي م يْوبراض ةلصا ناف يرق لا

 1 يح ف نحام لك ردقب كلذكو * ار ردم عفرلل ضورذملا اهظنل ناكف اهدعب يفلا|

 عومجلاو ىنلا اهب بّرعي يفلا ةلعلا فرحإو عفرلا نون ل ثيوهو َِلَعوا رضرغل بارعالا |
 ٌنابرضن لهوجن دئوتلا نون لبق فينختلل فَّدَت اهناف نونلا اما +« ةسيخلا د (سالإو

 (ةلصا نافينوم 0ك لهو ةياقولا نون لبقو» ىلوالا نونلا تفرح مَا رضن ةلصا ناف

 امالغ < ءاجوحن يف نيتكاسلا : اناا يذم اهاف لعل فرح [!امإو". قم الا ينو يك
 001017 كر المنل دج اهنا ريك نرويماجلا يباب | تررمو هللا مسأ وركن ذو يضاقلا

 سابتلالا عفدل تيأر

 م ن نبا د 857 م 1

 دو درعا لع كاف... بلَط اينبم لياعلا ل امو
 ||| لماعلا كلذ ةيضتقي يذلا بن ارعالا لحم ين نوكي تاّيبملا نم لماعلا ةبلطبام نا يا
 لعنلاو مسالا لمثي كلذو ٠ اًريدقت الو اًظفل بارعالا لبقي ال ةنال الحم ةبارعا نوكيف

 .:ةيلعافلاب عفرأ ١١ لحم يف هيوبيس ناف َنيهذي غاسدلاو ل نيا نيدبللا

 ** بارعالا ماكحار ان هيلع نسق“ ا نوبنلا 2 نر ل كلذكو ا

 َظنللا ناريغ . الحم وا اًريدقن وا اًظنل نوكي ةنال قرط ةثلث بارعالل نوكي اذه ىعو
 1102 ناعتت نكت ابنا انيبحي قلعتي لاو ةلكلا رخ اب ناقلعتي يريدقتلاو |
 ظقف اهرخ ا ذل بارغالا ظ ظ

 0 2 6 ها 0 | د

 اًركح ب ظفل_ مح عم يشد دع رممنلا يار وح

 نافممسلا يار وج يف ”يضفللا بار بالا عماضيا تاب رعملا يف عتي للا 7 الأ نأ يا

 ةفاضال اباضونخم هب هنوك عم كلذو ىنعملا يهب لوتس هنا ةيلوعفللاب بصنلا | لحم يف معلا

 ىر 15 نيفرطلا عمج دق نوكيف ظفل



 ايا 1 واوا نا 5 ا التو رشعتلل فلالا 00 0
 |امإو ةيضلات ةدوصت ألو مرخلا نك دل دو كلل : يوما مسالا نال وعدبك لعفلا يف

 اردت هكر رح إو## يريو ىنختلعفلا يفو. يضاقلإ اواصعلاك مسالايف ناعقتف ءايلإو فلالا |
 |[ لك يفو ىّده ىلع كناو |و ةّيئابَرلا عدن وحن يف نينكاسلا 50 نبنم فوذحملا لعأ|

 مور سما ع اج ذتلو مالسلا راد ىلا وعذي .هناووحن يف تباغلا لع وكن 6 تر داو ا

 [ىدتي نم برعلا نمو*يق امساك توبشلا ر دق دعم ةّلعل فوذحملا نإل كلذ 2 امو ىَدما

 رعاشلا لوق هبلعو نين 1 ا ءايلإو واولا لع ضيا ةجضفل ١ ظ

 ظ نأ الو اي ومس نأ هاى للك نع ماع تدوس أمو

 ظ رخآلا لوقو

 د نشل لعد 0 52 7-1 نحل كانت ند 06

 | ءشلأ قا او اا 1 0 2 ردانو رعشلا يف ٌريثك وهو

 | عاد ال عاضالا نع اجوزخ هيف نوكي هن الكل فالح عاجالاب لوبقم

 5050 ِفقَوْلأىَدل هيف امو ايل فاضي ام كانك ”[
 | منتلا دق ةرخآ نال يالغك ملكتملا ١ ءاي ىلا فاضملا ىلع تاكرحلا لك دقن كل كل ذكيا |

 ا | رّدقنو *روهجلا بهذم وهو ىرخأ كر نع هب هب لخعْشاَع ايلا ةيساجل رسسكلا |

 لدي , يذلا بوبصنملا يوس ام وهو فقولا ىف ةنوكس متليام لع ابك تاكرشلا ضيق
 ظ ا كرصلا ءاقبل الأ 4 8

5-0 ١ 
52 
_ 0 2 ٌ 

 انضرتع 1[ 0 2 3 هلأ ضتقاامو |

 0 ةلضورفملا ب ارعالا محن هيجل هال ا ناار ظ

 نع يا دخلا مزح د ا ندب ككل * هعضومىف هارتساك ًاقرحوا

 ل

  15١برضت الو جن ىف نينكاسلا ء اقبلاكةنع لودعل أ يصمتي ام ةنود ضرع الرخِل٠١لى

 2 اك لوف وحن يف رعشلا ةرورضوا ٠ ريدق ءيث لك ىلع هللا ن ١ لعن لاو يف املقنلا
 نتحمل ال يراكرملا ده ماه تغو ةكرشلا لعإو *ّرم امك ايناي اًريسا يلبقىرت

 يف انإو ةيعضو ريغ اهنال ءانبلا تاكرخ نم الو لماعل تسيل اهنال بارعالا تاكرح |[
 لأ



 بارعالاربذقل لارت

 0011 ةحيط ىف ايتقاو ام ادنومو ازكذم تيملاسلا نيعمبجلاب اولا معا يا
 ْ 0 تسيل اهناف نيعستلا ىلا نيرشعلا نم يثو دادعالا دوتمك د اكحاو هطورشأ
 ثالث ىلع نوكي ام (لفا قلظت تناكل ة جرشعلل اعمج تناكول الشم نيرشعلا نال ةقيفحلا |
 ذأ تالأ ةقنّومو باحصا ىنعب ول أ كل ذكو *« نيفلث ىلع نوكي ام لقا لهتشتف تارشع ظ
 أمييلع مكحلا صب ال نيبيجولا الك ىلعو اهظنل ريغ نم تاذو يذ عمج اه وا اهل درنمالا
 هيلع ساقي ال ”عامس عيجلاو ةينقتلا باب يف كلذ لكو . ةيعمجلاب ظ

 يب كلي محط بلو هيت يات درب كاكا
5-1 5-5 0 5-2 

 تر 0 10 -أ

 درت 5 سيل هيف عفر ٍفرحْرَع تفرصنم ريغ درتملاك <اجو|
 0000 ورا 5 اكومو ا :ذمملاسلا وهو روك ذملا عيجلإو قا ةغيصب يس ام نأ يأ

 لهو 6-5 ثيارو ناديز 0 ءاجلاقيف ذ اممارعأ ةنوب رعيف عم 2و ىنملاب ةنوقت لل تافّرعو

 ابك برعتف ل ولالا درك تاروكذملا هذه عيجج بارعا موق زاجإو * 0

 ةينثتلا ىهس ه فلالا مزلت لئنيحو . ةقفل اب ةضوننو ٌةبوصنمو ةمضلاب ةعوفرم تاكرحلاب

 نادي ز يرجيف. ءاسالا لاوحا لواوه يذلا عفرلا ةمالع اممالركذملا عمج دسم واولاو
 عنق ردحأ آو لك نوذي والد ةاطذأ ائر تاقرغو نو ره قر نودمتو نإورم ىرخ

 يفثيناتلاو يناثلا يف ةمجتلا همشو لوالا يف نودلإو فلالا ةدايز عم ةيمّلعلاِب فرصلا نم
 ةيلعلا لبق ناك 5 عرسكلاب َرحنو بتسني نا تافرعوحن يف !وزاجا مهنا ريغ. ثلاثلا |
 نإو ةلباقلل لصالا ىف ةنآل ةنيونت تبث تتش نا:قيحو . ةحتشل ا نع ةبئان عسكلا نوكتو |

0 

 |0005 نو نم فور م07 2 اواو رمل ظ
 ةقوبسملا ةلعلا فرحا يو ملا فرحا ن مال الا لك كارد تكلا ةمغلا نا يا
 ىرتس اك ةرسكلاب ةقوبسملا ءايلإو ةمضلاب ا ءاولا يف كلذ رصخن .اهسناجت : ةكرحب
 ننلالكامإ يصاب رهطن كت اكره ناز درت قكملاب نيتقوبسملا فالخبأ
 1 ًامعاف ايلاو وإولا فالخي ةلصا ةكرملا لبقثال 3 0 تاكرخا لك اهيلعردقتف ||



 ١ عبج و ةينثتلا تاقملم

 لصف

 0 ا ةيني ١ نام 3

- 00 

 0 أم 3 | يح 59 نين | ف نين 1

 2-2 هر

 نوكي نا ىف هلأ هر ننال ةقيفح نيم الى لل 00 نت :ثأو نيد 0 نواعجي مهغأ يا

 ناكصا لاهو لجرلا ل ةلاغم كوولجرلا رف هل ةقحاللا ةدايزلا نم ديرجتلل اًناص

 بارعالا هي ةمكح اهنوطعي ينعملاو ظفللا يف ىنثمل اهتبسانم رابثعاب مهاريغ. كلذل

 نيوب .الاوخن ُِ اونلنخا مهنا م اءأو د 3 اهموضنخيو را كفلذلاب مهن :وعفرف

 > 77 نك ليقو هييف 0 درنملا الفلا فالئخال ىلا ع ين مءاق أو بالا ع دارملا

 كح ىلع ىرج دق نوكيف زاجلا باب نم هيلع ظنل قالطإو رخالا ىلع دحإولا بيلغت ىلع
 نيتشمحلا ددع رانخلا وهو ةينثتلا

 0 9ك 2 1

 0 5 رماظل ا فضت ْناَق ١ 0 00 م مالك ذك

 اهالك نالجرلا < 1 لاقييف ريمضلا ىلا امتفاضا عم انك 5ك ىنملاب نون كلذ 755

 رمال ا ىلإ اح نواف انيك نينا رجلا ترارغو اهلك نيلحرلا تاق .اهانتكن اناا

 نيلجرلا الكم اجل اقيف ةروصقملا ءامسالارئاسكةرّدقملا تاكرحملاب اب رع أو فلآلا امعمزل
 نال كلذك كلذ ناك ايار + :ترعلا نويجةهشرقو ارح لهو نيتأرملا الك 5

 هك رخلاب ةراتو ىعملا ةاعارم ىتلاك ترحلاب ةراث اهوب رعاف د .ذرفم اهظنلو ىنثم اهانعم

 بارعالا عرف فرحلاب بارعالاو رهاظلا عرف ريضلا ناك انو . ظفّلل ةاعارم درزملاك

 * نيفرطلا نيب ةبسانملل ةكرحلاب رهاظلا عمو فرح لاب ريمغلا 3 ءا !ولعج ةكرحلاب

 اهالك ل اّتيف اضيا امنع رابخالا ةي اهانعم وا اتلكو الك ظنل عاري نازوج#ي هنآ معو

 رعاشلا لوق يف اعمتجا دقو. نامئاقوا 0
 تار امينا الكي اماذ] دف, ايوب را ص م حا

 ةنم ىوقا ةنال.لاغتسالا ىف ىمملا:ةاعارم نمرفكا هدنع ظنللا ةاعازم ناريغ
 0 ل ا اد ن2 ١

 امهل نو د اظفل َقفاو أم نيعمبجا م 4 ١

 و
 ك0ا0ا0ا0ااااااا0ا0اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااا0اااااااااااااااااااااا ااا اسس



 فورحلاب بارعالا |
١ 

 ا سمسم
 .نوبرضتو نوب رضي وحن عم او اواوو ٠ نابرضتو نابرضيوحن ةينفتلا فلا يثو. نيل 7

 هذه يغار ةسيوخلا لاعفال ابةفورعملا يتلاعفالا هذهو. نيب رضن : وحن ةبطاخلا ِ ايو

 فذح نع ةرابع مزحلا نال ابرضي ملوح لاعفالا هذه يف مزِلل ٌةيعضو ةمالع نوكي نونلا
 اك ضيا هل ةمالءاهف ذج نوكيف اوب رضي نلوحت هيلع بصنلا لحي مث.ّرم ام عفرلا ةمالع
 ريظن مزجلا نال كلذو. ضيا هل ٌةمالع + ايلا تناكف عيجإو ىثملا يف ضنخلا ىلع 5

 ارجل 1 0 اكاوبم دحإولا لع ليحلا غاسف تفرع 5 صاصنخالا يف ضفخلا

 ' اهككسأ تاكَرشلا يذ هلأ يف املوصأ ْنَعَبت َكاَذ ٌلْكَو |
 ىهيذلا ةكرملا بارعالا لوصا نعبوني فورلاب بارعالا نمرك 1 امنلكو نا يا ؤ

 ةرسكلاب ضنخلإو ةقفل اب بصنلاوةمضلاب عفرلا يف لوصالا كلتو.٠ بارغالا يف لضالا| |

 رك و نوكشلا نع ايئان ايشخ ملون يف القم نونلا فذ نوكيق . ٌرهاك نوكسلاب مزحمإو
 بارعالا نا ملءاو * هيلع هرئاظن سقو.َنْئْي وحن ين رخالا فذح نعال ٌبرضي م

 | | قات فركأو بارع ةيغضولا ةمالعلا يف ةكرحلا نآل الضا بس ةكرحاب

 ناف مسالا يف لضالا ةنال ةكرحلاب برع نا درنملا مسالا "قيتسا رابلعالا اذهبو- تملع
 عيجلاو ىنثملا قوتنا كلذ ىلع انبو. هيلع داز امل عبجو ىنذي مث دحإولل ًالوا عضوي مسالا
 كرب بارعالا عرف فر كاب بارعالاو درفملا عرفه ال فو رحاب بارع الا راب

 اللا ريغ اعز ذتاكرت هلا بارعالا او عيججلا ىلا ةبسنلاب ٌالصا فورلاب تبارعالاراضقأ|

 يارعالا هل !ولعج هل ع عورف عومجلا ةيقبو عيجلا يف لصالاوه ملاسل اركذملا عم مح ناك

 عرفلا وهيذلا ة ةكرتملاب بارعالا اهل اوكرتو عيججما ب بارعا يف لصالا وه يذلا فر |

 حصن اهرخإوا تناك ايلف ةسيفخلا "بابا اناوك دءا علل تدلل قب ةفباطملا نيف |

 نبالا مزلتسي ةناف بنالاكر خ 1 مزاتسي نم ردحإو لك ف اكو رسارعا فورج ابلعجلا
 لاغفالا امإو + بارعالا يف هيلع اهولبجت رخالا ةنم دحإولا مزاتسي يذلا ىننملاب اهوهبش
 01 يل فو را قم محل ]و ىلا دي لضتي اه لضتياهنم دخإو لك تاك الف ةسمخملا

 نيب رضتك ةثنوملا للعفو .نوبراضلإو نابراضلاك أمهنم عوفرملاب نوبرضيو ناب رضيك اهنم
 عراضملا اوبرعا. مث نمو * هريظن ىلع دحإو لك !وليحخل + نيب راضلاك بوصنملا عيجاب

 ملعا هللاو  درفملا ممال اب هبشا ةنال ةكرحاب رئاوضلا هذه نم دّرجْما

- 



 1 فورخلاب بارعالا

 ”ةفاضم نوكت ناو ٠ ةرغصم الو ةعومج الو ةاّبكم ريغ نوكت تلا اهعيمج فو: ةفوذحم |
 رفوتلا ل ناق ٠ اًرج اه و كوف اذهو كوخاو كوبا < اج لاقبف م كلا آي . ريغ ولا 5
 هلرالا ةسمقلا اهتم مالإو ع ٠ مسالا را ”اسنماهرئاظن بّرعن 0 تبرع اطورتلا لف

 ا يف هان 006 010 اد ع دتف 1 1 ةسيخلا < اهنالا ا لاقي كلذلو

 ترسب نا فر تالإو/ ادركت دا يقي اعئابل اع و نوكي منا ريغ ل ةيشلا

 ةفاضالا عم ميلا تابثا وبف زوجي منلا نا ملءإو* عصفالا وهو رديز نه اذه لاقيف ةكرحماب
 وا 0 لوك ةكرشلا باركت

 رجلا يفو ل 0 ةمباي 3 2 ال تو

 3 01 0 ُعاصلِإ يف : كفوا ثيدحلا يف ف ةنمو رثنلإو ظنلا يف ”غئاس وهو
 ةرو رضلاب ةصخ نأ اًمالخ كسملا

 2 ل رعفرلل تفل | قش يو

 ىن ف عوفرملا ةريض اهنال نالجرلا < اج ومن ىتثملا يف عفرلل ل يا

 هر

 5 اهجش نوبرضي وحن يس عوفرأ ةرايا هرييض يقو هعفر م ناا5 نابرضي

 بووص ١و بحاصلا ني ةقفأو لل عوفرملا ةمالع 0 ةدحاو

 ل

 تيلألا هوبصت راوي مقر اف درامي مَ

 ةيوسلل ا ريخاك_عيجاو يئس
 نطو ةليفسلا ا اب عفرلا "قمنا ام آيلاب نورجيو فلالاب نوبصني مهنا يإ
 كليو ازباب: كرر كاحاو كلانا ةييارلاهف :: كلابع رك دلبا الكور لإ عيمتسا ام
 رجا ةمالع | نولعجي اك عيجلإو ىننملا يف بصنلا ةمالع < ايلا نولعجي كلل ذكو *ارج لهو

 نبب ا كلذو . َيينمؤملاو نيّلجرلاب : تررمو نموا نيلجرلا تيار لاقيف اهيفأ
 ةروصلا يقامنيب ةياوسنلا اي ةاضف عقي انهم د 35 556 ةنسانملا نمر ح|ىبصنلا

 لَصَح نونا يد ال روض يدا لصتأ هب _عراضم يق لأ
 هو 55 2 ه 0 1

 1 0 لق يذ ذلار 7” ا 0 رجالا ا ف ا

 يف يلا ةزرابلا رئامضلا هب تلصتا اذا عراضملا لعنلا يف عفرلا ةمالع نوكت نونلا نا يا
 سس سم م



 فورا تارعالا | /
 ريب هه مسس هز 2 1

 مزجلا يف هرخ ١ تبني دق ةنم رخالا لتعملاو < ىرت ام ظنللا ىف ةعب را تناك نإو ينعملا

 رعاشلا لوق كلذ ىلعو اردقم ةمزج نوكيف ةرورضلل
 ايناماريسا لبق يرتال ْن "أك  ةيمشبع ةؤش ينم كوضلو

 لعل دعب لادب الا رّدف ناف انلأ د عزوطأ لادباب ارقي وح عزم ن م ل ةلعلأ فرح ناك ناف

 لبق تناك يي ل ةكرحلا فذ ا قوتسا لق راجل نال اعلام 0 3 مزاحما لوخد

 0 ابنعاب ة ةفذحو لصالا رابنعاب اأو زاج ِهاوخد لبق ندم نو دل لي

00 

 بتات عرف قف ريخْلأَ ةهبحاص 2 ام كلذ ع نم لصالاو

 27 عفرلا وهو هتمالع نيبو ةنبب ا ا انين ا انه نم الا نإ يأ

 ا001 ]| وشو كلاذ ىولم امو. نوكشلاب مزجماو قردكل اب ضخ ]و ةعقفل اب بصنلإو
 لاعتسالا يف ةنع ا عرف وهف فذحماب م .زحأو ةيقفل اب ضنخلاو

 لصف
 ركاب بر

 0 م 5 د لا 5 ت3 مو ملأ 0 اول

 اهاتمّدق امناو . ا 4 0 0 ركذملا | عمج يف عفرال ةمالع 0 !ول 0 1

 اعافرغ فال امنع ”ةئان ولا عقرلا يم تك اق اهمال عيب اعو 5 عمر

 ِق 0 ةلال 0 0 م 0 عال لع عيجما اذه 8 0 3 نع بلون

 | ماسلا خرجا يق ربت عملا نا معأو 3 راج ايف ا اهعاف اهفالخم فورح اب: بارعالا

 ْ 4 ف ةيحلا ل ًامنم دحإ او لكل ةعوضوملا ةةقلا 5 درج وه اي 2 2

 ثنّواي ركذملا نم ناك أميف اههيلع يزاحلا بارعالا درطي كلذلو. هل ةقحاللا ةدايزلاب

 تانبو نونبك امهيف ودحإو *انب ملسي ملامو .. تاحلطكر كذا 0 ل
 تازتململا ناي 2 قابس 00 2

 7 3 5 5 2 2 ه ه٠ 0 03

 ل رق وذ مح اقرأ

 تع نص

 عمل :: ءايلأ ىوبس كل ٍةفاضإ م ريكو 3 رفا اهطْرَم رس و

 عم عم نوكت تأ اهنم فل ا لت اعفر ةمالع افناوانلا نك 2 هذه نا يأ ظ

 ا



 7 ةكرخلاب بارعالا

 2--- هد 0 5 م 00 1

 دصق 06 وجو ضي هيفذإإ درب مسأ يي 1 0 |

 تاكرَحَو هب ا ةلعاتلاك ةييكرتلا اعلا ةضرغ ةنال مسالا 8 421 نا :

 نم 2 كرمز عدلا كضتلا رياك ذب ل مزجولف كلذ نم هب دارب ام لع لدن بارعألا
 ىهو كلولدم رابثعاب ىندملا يفو هنزو رابثعاب ظنالا ان لعن للا نال لعنلا يف عقي ال

 امني |! ودمج نا طوهركق ليقث ضنخلإو لعافلإو نامزلإو ثَدَحلا

 لصف

 ةكرهلاب بارعالا ماكحا يف
 تف ل درسا ح69 ماوسكاصا و سال 2

 "تن ةنيب كلف اًرَط ه5 ركب .ايرعم عفرأ ةينحل ان

 ه قد 0 0 0 0 هر هب ّ 0

 ذختأ 4 ةبصن ةرسك كاابف“ ِح ذإ نيعيج ريغ شا بصن [َو
 هب وص هسه دس ل تيل اح 0 2

 فقو ا ع 0 نإ رص اقدر سكب ضفخأو

 م مزج 4 فدع :لالبعأ آه ”محدقام عويس جز رجأب 58 آبو

 ةدكلابشلاسلا ثن نوما عمج ب الإ ةئقفلاب بصتتوءاهلك ة مغلاب مك مرت كر تكا حلل 8 يا
 ايكارتشال قابض 6 تضي ىذلا ماسلا ركذملا عج ىلع المح رتانمؤملا تيارك
 دامح داب تررأ ةمتثا ايف فرضي الل اننآلا ندكلاب اهنأد . مسالا ضلخيو ٠ ةمالسلا يفأ

 الا نوكسلاب لعفلا مور فرس اك ةهباشملا نم امهني امل كي ال يذلا لمنلا ىلع ظ

 جحا يف اماابفذعل ةكرح هيف دجيال مزاجلا نال عدي ملك ورخ 5 فذجيش رخآلا لدعملا
 يقثكي و ةردنملا ةكرخلا فذمي مزالا نإ ليقو. .ةكرحلاب هيشلا ةرخسآ فت رخآلا

 عقر نوكيف .٠ فرحلا فذحب |ىهيب قرفبف عوفرملاو موزجلا ةروص يوتسن نكلو اهب
 نيبهذملا الك ىلعو. هب ال مزاجحلا لوخد دنع اقوذحم يناثلا ىلعو مزاحلاب اقوذحم لوالا
 5 ملعاو * ةلكلا لوصانم فوذحلا نالفو رح لاب بارعالا ليبق نم كلذ نوكي ال
 مكتلا يف آذر طاخاو ةيعاعلاو بفاغلا لعق لعب يوظني ةكرتلاب فرع يذلا عراضملا

 اليا هر ماقتل املا لاني ةينرتعتو كنرتحاف عادا قايرع هال



 6 ,رعملاو بارعالا 1

 0600 ار مود و ٍنابرضي وحن هب ةصاخ اال ل

 | خلال < انبلا نا ع او؟ليصنتلاب كلذ 0 ١ طن ل ا

 فوس وح فرخ ا يو مثو ا قو وو فيك ون مسالا يف عقي نوكسلاو ْ

 فر ا يقو- سمإو ثيح وحن اريثك مسالا يف عقيفرسكلإو ملا لع عانبلا انإو لهو
 بوهتتملاو بحاصلا لتقنل لعنلا يق عقب 0 راجو لنمو اًردان

 لصف

 ررز 8

 يبلع روكذ يِذ 0 عيب 0 يه 00 تاكرحلاب

 ار ا اسف بو 2 ل ع
0 

 دنسي هبل د داب روضم د 01 يد ذلا ل ب يرو
 0007 59 مد عمه هد 0

 نم لاسلا ركذملا عمج ىوس امو . ديرك درفملا مسالا وه تاكر 0 كرف "لا نا يا

 ماسلا ثنوملا عك قاينك رد ثمن 3 لاجز 5 ركذل رمل عج لشي وهو عومجلا

 2 برضل وخد د ١ هتيلإ 3[ ريض نع د رخل عراضملا نا ١كلذكو . ا ا

 نع ”عرف بار 4 اذهو. هيعضوم ُّ يتايس 5 فور أب بزرعلإ د كاروك لاا ةزه ىوس امو

 ا 0١ ترم اك اهح ”ينان ل فرملاو لصالا ي ةكرح ا تال 'تاكرخماب بارعالا
 | :ٌترضي موحن هفذحي وا .”ديز ءاجوحن هب بّرعب ام ركذب نوكي نا نم معا بارغالا

 بّرعت يتلا ةسينخلا ءايسألاب ضقتني ال درفملا قالطإو * يرتس 5 فورخلاب بارعالا |

 يقو تايئزجلا رادم اهيلع يتلا ةيلكلا ماكحالاب ةربعلا نال تادرفملا نم قو فو رح اب
 اهيلا تفنلي الف ةييس امرمال - تش دق

0 7 0 00 

 ضف لفل مزجلاو طفت مدإ ١ ضفخو لكل بصنأَو مفر
 لاعفالا نايت - اسالا نيب ناكرتشيف كابر ءليا م ناعئإش بصنلا و عفرل آنا يأ

 مدال 0 صلخ لوالا ناف مزج او ضننخلا فالخي . بهذا نا 5 ناد ااق" ديز ناك وحن

 لاعفالا 2 ضنِخ 2 الا ْي مزج الف 0 صل قاقلأو
 م



 : "+ (ةءاجلاو افارعالا

 نم موق بهذف بارعالا ةقيقح يف طونلئخا منا لعإو * ىرتس اك هيضتقي يذلا عضوملا ظ
 روهشملا وهو اهيلع ةلخادلا م .ايقلا فالئخال 3 اازرخاوارتيغت هناي ةوفرعو وضم للا

 يف لماعلا ةيلج كك ناب ةوف رعو ”يظنل 3 ا هيوبدس بهذ هيلو | وأ

 بهذملا لعو بارعالا 0 ليالد تاكا روك لوالا بهذملا لعف لكلا 1
 بارعالاو *وركذب مالكلا ليطن ال ”ليوظ ”غازن كلذ فو بارعالا سفن نوكتيفافلا |

 | نإ رتغأ فوطرللا فرحا ع :م فصولاو ىندملا يف اط ٌثفصو نال ةيلكلا رخآب قاعتي انا

 فقذح اا ايا ادي لادك ردتالا ةليتج اوه امو ذي ديز لادك ةقيقحلاب رخ - اوه امرخآلا نم
 ايلع بارغالا ىرج اهرامات زن اهدعي يتلا ءايلا

0 5 1 

 | دقق انارغإ فرش لُكَو كاش دقو فرخل ءانسبلا ةضيقت
 ا رك 0 ع

 ب سس ل ع م م يمس م حسم عع سس سس عم عمم سس جس حسم سس سمس ع حبلا

 رع يذلا ا نع 1 ا
 . لماءريغل ةدحإو ٍةل احىلع تابثلا وه نوكيف وتقيقح يف بارعالا ضيقن < انبلا نا يا
 عيشي ال ةناف بارعالا فالخب يرتس 5 ثالثلا لكلا يف عقي ةنا ريغ فرحلل داصا ندعو

 نم اههنيبامل هيف لصالا وهو نوكسلا ءانبلا 0 فورا يف عقيال ةنال عويشل
 ةلالدلاك خر خرغو | ثيَحوحن يف نييكاسلا | ءاقعلاك منام 1 لوحيدق ةنار را ةيسانلا |

 معإو * تأ اك ةكرحلا ىلا ةنع لدعيف رادلا يقلِجَر ال رن ىف اًضراع ءانبل نوك ىلع

 1 موزل ناب فّرعو هير )يق دتف فالئخالا نم بارعالا يف ام ع 3 ان

 الوب حام ةناب فرعو ةظفل ةنا ليقو“ لالثعا وا لماعريغل اًوكسوا ةكرح ةيلكلأ
 ةاحغلا رثكا هيلعو روههشملا رهلوالا ايدينا رول هبش نم لداعلا عمم نإ

 يذ ذنخ 5 0 عل 0 ع راج 2 2 مضف

 ايما خو رع و 1 5 نيللأ 5 ميو

 هيف دجوتف رسكلا وا فلا وا فلا لإ نوكملا نعد ”ايبلايف لمس كلذىلع < انبانا يا

 0 ةضلاك هعإ :ال ةقفاو ه تامالع تارعالل ذكي اسوهل كنانل !| يفو ةعب رالأ نه

 5 ىهو نيللا فرح .نبلإو تمارا ءالا يفماكحالا نه نع بوني:و* ل - اهو بصدلل ةخفلإو
 بارو نالجرلا ماقو نويمالل انج ع مخ نب كي 2 1 فلالاوداؤلا

 | ف نونلا فونتو . ءاهلا ىف نير الو نالجر اي نونمؤم ايوحن هيلع نيو. نيرفلا]



 *انبلاو َيِلَر الأ , 0 للا ا لا ا

 000 0 فلاحا ا! ءالكلا نأ معاو ع تمن زاك رفملاإر ردع الم "نأ رك

 يف فرحلا لخدي ال يلطف د ل ايل "ليز ماقك لعفو 00 6 عاق كي 2

 ل.دحجي مسالا نال كلذو - ا ا ع ا هال /نب قوي اأو اتلظم هيكرت |

 0[ راعاب !!ددسمو والا رابتعاي هلأ: اذ اقام وكف ندخل كاذل | ىلع ةلالدلا |

 ال فرخ او. هلا دنت نوكي الو ةندسح نو .ذ تاذلا نود ثدتحلا د لعنلاو

 ١ الو ادتسُم نوكي الف ري 0 لد

1 

2 

 ا ا

 ظ و ةانعم ١ فهل ا 00 رم 1 قدصأو َ

 ب 0 اد لكما دانسسالا ةص مسالا اهب فّرعي يلا تامالعلا قدصا نا يا|

| 

 ا

 م-اللا |وركذ دقو * اهيلع ةيمسالا قذصنف هيلا دانسالا لبتي اج ىفنو كنج يدع وه يذلا

 7 + ادنلاو ةفاضالاو نيوبتلإو ا فرحو ماللإو ا قو عزه زيبغ 06 تامالع

 را دوعو "يوبعملا ديكودلاوتفضولاو ةبسنلاو ريغصتلاو عيجإو أو ةينثتلا 0 دازوأ|

 در هاهمال تامالعلا عننا اهانركذ يفل يلا ةمالعلاو ٠ + هي ةكرخلا كمسن :اعلا ء 51 قاحلو هيلا!

 اهيلغ انرصتقا كلذلو نعود هيف 0
 ا

 لصف

 اىماكحإو ءانبلإو بارعالا يف

 ناكل هانعمب وه ام ىلا دانسالا ريثعا ددعكويلا دانسالا لبقي ال ةظفل ناكناف .رم | ْ

31 
ْ 

 ٠ 2-5 سس 69  ت حى بهص

 اعل د و رخال لخد رييغت بارعإلاب 5

 ليلا قيرطب لعفو اعضَو لمألا يف ىَرِج دقر مس العوم
 5 1 ا 3 0 ظ 0- 31

 مح يلا ام 39 ل ل 0 ضنخو 1 بصلا# حفر 5

 اًديز تيأرو ديز ءاجوحن اهيف لمعي ٍلماعل ةلكلا رخآ نيب رم تاركا ناعما

 دب الف ظنللا يف ار هاظ نكي ل ناف. لماعلا "ىت حش < ءاضق ةبمّدب ال كلذو. ردايزب تررمو

 مسالا ىلع يرجيوهو. ىتفلاب تررفو ىتنلا تي هروب ينلا» ء اجوخن ةيدلا يف اردقم نوكي نا

 . فرعتس 5 مسالا ىلعل خلا قير ١ لعفلا ىلع يرجو. 1 عوضوم ةنال ةلاصالا قيرطب

 . 11 دحأو كو مزحجإو ضنخملا بضنلإو عفرلا كو عبرا ةعاونأو



 مسالا ٠ 7

 يلا ةماعلا فو ةرييعللا ةدافالإ داقا يف اهتم فلو ام امأو فرش وهو امني الا
 لي نا ملعإو * ةاحنلا دنعرتعملا وهو مالكلا وهف 'عفان ماعلا وحن اهيلع توكينلا ند

 صلي لوقا اويينخ لو لد 3 ليشب طنا | نال ظنللا نم 5 ا
 مض بيكرتلا نال بيكرتلا نرم ٌصخا فيل أنلإو : هب ةيلكلا انفرع كلذلو لّمعتسكاب
 اهني طابتزالا فو ضع ىلا اني م 0 اًياظم ضع 2 تانكلا ضع

 ال كلذلو هلا ديلا دسملا افق نيقرلط ترم .مالكأ دب الو ** هيلا انل 8
 دقو. هيف رتتسملا ريمخلا رابنعاب م 0 تح ني لق نكي

 ا ماق ناوحن ةدافال اب 4 ةلالقتسا أ عنمي ام د هيق حقي م ! ان 3 مالك يسب ل نأ زوجف رثكا نوكي

 رابثعاب رركلا . نم م صخأ مالكلا نيكي اذه لو 3 سلا |نيعتيو مالكلا يف ذةنيق 00

 رابنعأب ةنم عام . وريغو دينملا ىلع قطب ملكلإو ل ىلع يا قلطي ال ةنال ىنعملا
 ه هيف ا اهنم لقا ىلع قلطي الإ ويكلاو كانلذ ةيالك نم كفا 5 قلطي ب ةنال طظنللا

 "دا | ةفاث 3 لقا لع لس + يذلا حبج

0 

 ىعم ١

 -ء 2-00 اا 22

 586 ضو نمَر نم هش يف 00 0 اق ئ مسالا 0

 ٠ هعضو بست نامرلا ن م ناخ هيدشن :ق هي ضا 0 كيفي يذلا ظنللاوه مسالا نأ يا

 ال نامزلا درجم لع لكلاب لجرو دي رك ًالصا 1 لع 2 جردنيف

 ميول سسحل ناهز اب رارانم نعم ص 0 امو. ٠ موريل 1 رسم 0-1 نراقم عم

 لح ل يفاثلاو لعفلا هن كا كلذ 2 هيلع ضرع 56 لوالا ناف. تاب مو راض

 درجت ام هةنع 7 ديقلا اذيم و“ 00 هك. يعضولا ١ ةلالدلا نوكتف نامزل هزلا ىلع 0 ا اما

 ا فرحا قىعم اىممضتل 0 لق كلذ تاق 5-5 و مع قاع :أ| نعلعفلا نم

 1-1 52202 رم ل 1 هه | 0 98

 رهضم ل وح 2 وأ 26 0 ركل ماَوق وه 5

 8 هنودب دعني ال ةنايإ كرا وع لعلو دب موقي يذلا مالكلا اي وه مسالا ل يا

. 



 - ىَرَتْلا ران ةتيمن حرش اذهف دعب اما . 8 يذلا .درنملا علا ل درجلا

 عيسوتو ٠ بابسا ريغ ىلع اههناعم جاضياب لآ دي ازنلا فوج انيعلا ار ع

 | .!ادهق نورب اع لول نا ةعانصلا بارا قرم سيلا انإو - بإوبالرثكا 0

 ظ لعو لوق ة لكيف باوصلا ىلا قفوملا هللاو» للخلا نم هيلع نورثعي ام إو 3 لآزلا
 ا

 ظ بانكلا ةحناف

 ظ

 0 مظعلا يلعلا هللا مس

 اي 1١ ب
 6 1١ ب

 ماج ١

 5 . م ب ١
 2 هةنمإلو هش 2 رف ديبح زعل 0

 0 سا 0 مل 0 هع 0

 ري 0 3 : 7 1 رك 0 1 1 00

 لواسمل َقيفوت يف ا 5 اهدّرس . 6 1 1

 2 نع ع
 لضفا وهو ا راد ارفلإو - رعشلا روح نم رحب وهو زجّرلا نم ةلوعفا ةزوجرالا|

 ءافنك الا نع ةيانك ار ذل فوج يف ديصلا لكلشكا يف موق كلذىلعو برعلا دنع ديص ا

 ةزوجرالا نه ةيمست يف هجولا وه 0 ديص لك 1 ةمداطصي نم ناك خب

 لك ىلع فقو دق اهيلع فقاولا َّن أكف ةاحنل | بتكيف ةقرفتملا لئاسملا رثكا ةنيضتم اهمال

 نفل اذه يف باتك

 اد
 ظ
ْ 
| 

 ةمدقم

 انما اجامو ةلكلا قا
 7-0 لف ا 9 09006 و8 5

 اور دول اك

 مس م رص 7

 ا رعي مالك اي كاد اهم كك 7 كاف 3 اننيحو

 رصحن يو. لج 0 لعٌلدي ظفل يا و ةامغلا حالطصا ف ةيلكلا ١١ نأ يأ

 | لعفلا وهو ثدحنإو مسالا يو تاذلا يفر صحن هل تعضْوامنال.فر و لعنلاو مسالا يف



 يراوع اهنود نم مضتفي ينلا ةياغلا يشو هيلع : قبطنيو ويلا عجرب اب دوطتتملا ارو

 ريداقملا هيف نزاوتل ام ماقملاو اهس الو يراثأ ١ ىلع هيفرجتلا لايذأر مث يذلا طوشلاو

 دقف دهجلا غلب نمو ةرارقإ فيعضلا ّنكلو ريذاعملا لسُر هيحاس ُْث 27
 ولع لضفب افإو اك كلذ يف هيلع هب تارتجا ملأ رتعتسال قاو + هراخغا تشي

 ةئاف نم دصق ام معا نا < < اجر الا لعفا لو. تلّدبو ثطقسأ وق ةجاجتبو تلعف

 مدرب ياشتل لصتلاف كيا اف اللا ىلع ِهلانم ةفاسم بّرقأو باتكلا اذهأ

 نهذلا كح ىلع تلزنو رصاقلا معلا ةناكم لع تلع يناف الإو مدقعو محاشو انو
 00 هلغني فل كفن ا + اذه ع ىلع ففضقي نمي لوو ”انلا

 هيلع عسإوب بإوصلا هرجو نم لع دانا ام ددَسي و هلخ
 ليفك ةيا دطلاب هنأ هللاب 0 امو

 معلو يح وهو

 كولا



 ديعمللا ئدبملا هللا مس

 ا
0 

 ظ
1 

 ىلع مالسلاو ةالصلاو هلاضفا غارت ّنَم دافإو .: هلي ]ون غبأ نص , ضاق انيط ةلا ْ

 فوج حرش يف ىَرَقلا رانب نك يذلا ناكل راصتحا اذبف دعو. هلو ين لك

 | لع ارك 000000 د1 بانك ىلا نن ردتلا ةجاح ند تمأو ام هيلا يناعد ارثلا
 :ارالاو ةضقانتملا ليوافالا دا 0 وهما دنع هيلع لّوعملا هجرلا |
 | هوجولا 0 هنهذ تينشلو بلاطلا ىلع ة ةّمشل ١ داعبإ يي كلذ ال ةنيابتملا |

 تاللا و ةحوجرلا لاوقالا نم ةنع ءانغتسالا يف ادب ام لك ةنم تطقسافب :بهادملاو
 ةعانصلا اهلهحت يفلا بارعإلا يحانمو بيكارتلا بورضنم هل اعتسا رهتشي ل امو ةروجتملا

 || تدجو ثيحو ٠ روهشم رمالك يف درو وأ دايغلا نيباقل نادت رثك 8 كلذ نع ردن ام اك

 |ثسبتأ علا اذه لها ل ةتروفل وا وتيحوجرم ءانخل اهدحا لهج َسرادلا عسي ال نيلوق
 نايبو بل اغلا يف اهيف ام ىلا ءاإلا عم اعيمج تيلوقلا
 كارلا ا كيعضا | يأرلل ٌرعام ةجاخلا م نا 0 * 0

 ةكرادت دق هللا ةحر ناك ا رح ىلع صرح لآ لو ةدئافلل ةيفوتو مهلا ابيرقث

 ] :أك كلذ * البلا ِى صن ا ءافو باتكلا اذ همك ردن ميرا ١ نتملا

 نك 3-ما 58 كس كالا ”عنالا يف هترانعو كسلا 21 ةظفاحملا عمأ

 وفصل ىرم ىلع ةهجو ىنخيال ام اهريغ يف ةعطاقمو مالكلا لصاوم ةتضتقا امو عض ا.

 ملعلا اذه بهاذم يف عسوتلا ل امه, يحصل نعرف ناك 4 ةنا مث * ةداقنلا ةريصبلاب ||

 ا هيلع راس لعلا اذه ُ يبضنل 4 ةتعمر يذلا دل ا رك نعد هيف قو ).ةفارطأب ةطاحإلاو ا ,

 ةزوجر الا تاييأ تح 1 كلذلو اهاجتنا ينل ١ ةمنملا ةتضتقا 5 ائيش لض دلا يف دو الا

 |0001 اذع رم افاهإب هلظلا يت يلا دزارفلاو دئازرلا نم رشلا يف اجام
 ضعب ِ كلذل ثم عق عقوابرو٠ اهلصا ند تايبالا ضعب اظاتنا لالا تعد لعايحو

 نكي م 8 هيتم رب ةنعل نحسأإلا لا هلو 0 كا أ ع مس ال نيح لع ةيضحل نود يبل ا

 ف ع املادب د وطن هواعإ لع ليك | رطل لجو 5300
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 اةرفص

 ءادنلا فرحا | | ه4

 ناشلا ريمخأ 1/١

 كتاطخلأ فاكو لصنلا ريمغا 17
 رئاضلا دويقأ 7

 رئاضلا ماكحا|
 ةيفرحلا تالوصوملا| 12

 فيرعتلا فرحإ

 نيونتلا ٠١"

 عنج ]و ةينفتلا نون 1 ١

 ةياقولا نونا" ١

 دكدلا رونا

 هك 1

 يفنلا تاودا| 5
 فطعلا فورحا ؟؟١1

 فوسو نيسلإو دقإ 5
 ةيئاجنلا اذإو قو عمو يدلو دنع [؟6

 ةينيحلا ود امولو الولو مآ 2

 هييننلاو ريسنتلاو بإوحلا تفرحا| 7517

 جاتنتسالاو 1

 كاملا تاي 6

 فانئسالا| ]ه٠

 ةياكجلا |[ ه؟

 ةدايزلا فرحا |؟ هال

 رورجلإو فرظلا ماكحا ار

 اهعاكحإو ةلمحلا |[



 اهمال اني امو هيلا

 مسالا

 ءانبلاو بارعالا

 تابرعملإو بارعالا

 ةكرحاب باررعآلا
 فور اب بارعالا

 عنج او ةينثتلا تازملم

 ةفرعملاو ةركنلا
 ريضلا

 تالومعملاو 00

 ريدقتلاو فذحلا

 ربخلإو أدتبملا
 لعانلا

 لعافلا بئان

 اماوخإو ّقظأ ؟-
 ليعافم ةثلث بصني ام[

 لعنلا دوج |(4)

 مذلاو'حدملا لاعفا 5

 بجتلا لاعفا| ٠

 ابو سلا بارع
 لعفلا هبشاال؟
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